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Introducció1

Si estudiem l’oferta turística del Perú tal i com és presentada a internet, veurem que

aquesta destinació ofereix una combinació de natura i cultura, la fórmula probablement

més habitual en el turisme contemporani. La rúbrica “cultura” inclou tant el mític

patrimoni arqueològic precolombí com les molt diverses manifestacions del que el govern

peruà anomena “culturas vivas”, terme que designa els grups culturals que no són d’origen

hispà.2 Aquestes cultures “vives” presenten, a banda dels seus coneguts rituals i

celebracions, un mosaic lingüístic força interessant i únic a l’Amèrica Llatina, sobretot per

la vitalitat de llengües com el quítxua i l’aimara. En el 1º Congreso Nacional de

Ecoturismo RURALTUR `98W-01, una de les dues ponències ja identificà les llengües

autòctones com un dels principals atractius turístics de l’àrea, conjuntament amb el

paisatge i les tradicions culturals (Oscanoa, 1998).

Tot i així, els temes lingüístics no apareixen a les conclusions i recomanacions del mateix

congrés, que fan un èmfasi especial en l’ecoturisme, ni tampoc no hi ha cap esment en

documents oficials del govern, com el Plan Estratégico Nacional de Turismo PENTUR

(2005-2015). Algunes webs esmenten el caràcter oficial del quítxua i expressions de

llengües ameríndies apareixen molt sovint en la toponímia o en els noms de danses o

tradicions. En cap cas, però, no trobarem una atracció turística que proposi als visitants la

possibilitat de conèixer, aprendre o entrar en alguna mena de contacte amb aquestes

llengües. I això és així tot i que en alguns fòrums d’internet hom hi pot trobar discussions

sobre temes lingüístics, especialment en relació al quítxua, que és una llengua que ha

despertat la curiositat de moltes persones arreu del mónW-02. En la descripció de visites i

excursions, sovintegen textos com el següent:

1 Cal agrair l’ajut inapreciable dels investigadors de l’equip liderat pel Centre de Récherches en Éducation
Franco-Ontarienne de la Universitat de Toronto: les professores Monica Heller, Annette Boudreau i Lise
Dubois i els investigadors Emanuel A. da Silva, Mireille McLaughlin, Mary Richards, Mélanie LeBlanc-Cote
i Sonia Malaborza. Hom pot visitar la web del CRÉFO a www.oise.utoronto.ca/crefo/. Els projectes més
pertinents són “Prise de parole : la francophonie canadienne et la nouvelle économie mondialisée” i “La
francité transnacionale: pour une sociolinguistique de la mouvance”, amdós subvencionats pel Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada.
2 El terme “culturas vivas” es mereixeria una anàlisi de la seva genealogia discursiva. És obvi que s’utilitza
per contraposar els grups culturals autòctons a les nombroses atraccions basades en cultures desaparegudes
de la zona; però el terme també contribueix a reproduir les divisions entre les classes urbanes espanyolitzades
i els pobles que “encara” no han estat culturalment assimilats.
W-01 http://www.concytec.gob.pe/rural/congreso.htm
W-02 http://listas.rcp.net.pe
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“Llegarse hasta el cañón del “río seco del tala”, según la traducción de la voz

quechua Talampaya, es penetrar en un reino de formas y colores, a la vez que

se retrocede millones de años en el tiempo.” (Caprino, 2004)

A través d’afirmacions com aquestes, els actors presenten la llengua quítxua com un

element que dóna accés a una determinada experiència del paisatge, una experiència on

ressonen les veus dels pobles que s’han format dins el propi territori. Igualment, per alguna

raó que no s’explica, l’empresa Sol AndinoW-03 ofereix un servei de guies on es fa constar

que tots parlen aquesta llengua (i d’altres). De fet, a la Universidad Mayor de San Andrés

de Bolívia, els estudis de Mención de Guía Turístico comporten 6 cursos d’anglès i de

francès i 3 cursos d’aimara i de quítxua.

Ens trobem, per tant, amb una certa contradicció: hom és conscient al Perú de la vàlua del

patrimoni cultural en el mercat turístic; hom reconeix que les llengües són un element clau

d’aquest patrimoni cultural; però en canvi no veiem de quina manera aquest reconeixement

es materialitza en l’organització i en les pràctiques lligades a l’oferta turística.

Un fenomen semblant podem trobar en un context d’oferta turística sensiblement diferent:

les destinacions brasileres a zones germanoparlants. Poblacions com Neàpolis o Blumenau

són de població quasi exclusivament d’origen alemany i germanòfona. Hi abunden les

referències toponímiques i onomàstiques alemanyes (noms de llocs, de carrers, de

cognoms, de negocis), així com una arquitectura, un paisatge i unes celebracions culturals

(p.e. l’Oktoberfest) amb clares similituds i connexions amb els del nord d’Europa. Però si

consultem una guia turística oficial (Guias Phillips, 2003) o les pròpies webs municipals,

veurem que els aspectes lingüístics són sistemàticament omesos. Només una rudimentària

web privadaW-04 adreça el que hauria de ser una línia de promoció òbvia: la possibilitat

d’oferir serveis en la seva llengua a un mercat potencial de prop de 100 milions de

germanòfons d’alt poder adquisitiu.

Aquesta situació és probablement la més usual dins el sector turístic arreu del món.

L’orientació cap a les qüestions de llengua se centra sobretot en resoldre els possibles

problemes de comunicació dels clients, és a dir, a veure les llengües com un problema o

obstacle i no com un actiu.

W-03 http://www.solandino.com
W-04 http://www.reg.combr.net/jornal.htm
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Els exemples peruà i brasiler ens mostren com les polítiques turístiques clàssiques

tendeixen a tractar les llengües i cultures diferents de les de l’estat d’una manera

ambivalent, tot fent èmfasi en els seus aspectes folklòrics mentre s’intenta ometre tot allò

que contradiu la imatge d’uniformitat cultural interna que els estats moderns malden per

projectar. Això vol dir que les ofertes turístiques estan íntimament lligades a les polítiques

culturals i de promoció exterior dels estats, tot promovent una “imatge oficial” que sovint

amaga o minimitza la diversitat cultural i lingüística present als respectius territoris. Els

estudis de Kapferer (1998), Takashi Wilkerson i Wilkerson (2004) i Hallett i Kaplan-

Weinger (2004) mostren com les agències turístiques australianes, japoneses i lituanes

respectivament reformulen la imatge turística de llurs estats obeint a canvis recents en la

construcció de les seves identitats nacionals. És per això que trobem el mateix model en la

gran majoria de grans destinacions, especialment les que afecten les democràcies liberals

dels estats industrialitzats: Espanya, França, Itàlia, etc.

Tot i així, en els darrers anys, els responsables de les polítiques turístiques d’alguns indrets

han llançat una nova mirada a la pròpia diversitat cultural i han començat a buscar formes

de conceptualitzar el paper de les llengües en les destinacions turístiques, tot organitzant

serveis de forma que el contacte del visitant amb les llengües de destinació es converteixi

en un valor afegit. Aquesta nova tendència la trobem sobretot en territoris que contenen

minories lingüístiques dins els països industrialitzats, on tradicionalment les llengües

pròpies eren apartades dels espais públics i turístics i restaven generalment invisibles als

visitants.

Els avenços més significatius en aquest sentit els hem trobat al País de Gal·les i al Canadà

on, en tots dos casos, algunes administracions han orientat l’estratègia turística seguint

objectius polítics més globals de desenvolupament econòmic de les comunitats

lingüístiques minoritzades. Com veurem, no és casualitat que allà on trobem polítiques

turístiques que projecten la pròpia diversitat lingüística sigui precisament en estats que han

optat per definir-se i presentar-se com a lingüísticament i culturalment diversos.
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Objectius i estructura de l’estudi

En aquest estudi, explicaré i analitzaré aquests processos innovadors de conceptualització

dels aspectes lingüístics del turisme. L’objectiu últim és explorar les possibilitats i

perspectives que aquesta nova línia de treball pot obrir dins el context de l’oferta turística

barcelonina, cosa que també afecta la projecció turística de Catalunya i dels Països

Catalans. En termes generals, s’ha de constatar que l’ús de les llengües en activitats

turístiques s’emmarca dins una política genèrica de projecció de la pròpia identitat i de

promoció del patrimoni cultural. És per això que aquest treball també conté reflexions i

propostes per a l’articulació del turisme cultural a Barcelona i Catalunya en base a la

identitat i la cultura catalanes, amb el benentès que els termes “identitat” i “cultura” s’usen

en un sentit ampli que incorpora la pròpia diversitat cultural i la producció artística

contemporània al costat dels referents històrics, lingüístics i culturals que singularitzen la

societat catalana.

Aquest text està organitzat en tres blocs. El primer bloc tracta diverses qüestions prèvies,

que ajuden a entendre els principis i conceptes que fonamenten aquest estudi, com són a) la

justificació d’aquest estudi i, en definitiva, de la necessitat d’invertir en llengua i cultura en

l’àmbit del turisme barceloní, que actualment lidera l’oferta de turisme cultural a

Catalunya; b) el procediment que s’ha seguit per a fer l’estudi i la definició dels conceptes

més importants; c) una explicació general de les connexions molt estretes que hi ha entre

processos econòmics i processos sociolingüístics i que determinen la forma com les

persones valoren les llengües pròpies i les dels altres en diversos àmbits socials, incloent-hi

el món econòmic; i finalment, d) unes consideracions sobre el turisme cultural, això és,

allò que fa que tingui sentit com a experiència d’interacció entre persones i cultures.

En el segon bloc es presentaran experiències de marketització de llengües i identitats en

diversos països. Em centraré bàsicament en els sectors de la publicitat i del turisme i,

específicament, en les activitats que comporten l’ús de llengües no conegudes o poc

conegudes pels clients. La secció sobre turisme està organitzada segons les llengües i, per

al cas de les llengües cèltiques de les Illes Britàniques i per al Canadà, es subdivideix en

diverses regions. Tot i que faré alguns comentaris sobre els processos de marketització de

les grans llengües, em centraré en experiències associades a llengües minoritàries o

políticament minoritzades. Això es justifica pel fet que les destinacions associades a grans
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llengües dominants dins el propi territori fins ara no s’han plantejat el rol de la llengua dins

la pròpia oferta turística, excepte en allò que afecta al mercat d’ensenyament d’idiomes,

aspecte sobre el qual parlaré també breument.

El tercer bloc conté una valoració de conjunt sobre la trajectòria històrica de les polítiques

turístiques a Barcelona i a Catalunya, amb els condicionants que poden facilitar

l’articulació d’una oferta sòlida en matèria de turisme cultural. S’hi valora també la posició

que ha tingut tradicionalment la llengua catalana en el món del turisme i s’elaboren

propostes i línies de treball en base a les experiències analitzades al bloc 2. Veurem com,

des del punt de vista sociolingüístic, les activitats turístiques plantegen reptes i oportunitats

d’índole molt diversa: a) l’accés a espais o manifestacions culturals per part dels turistes i

el seu impacte, b) el valor semiòtic de les llengües en la caracterització i diferenciació de

productes i c) l’encaix entre les polítiques culturals i les turístiques, que pot implicar de

formes complexes els diversos actors dels sectors econòmic, polític i cultural. L’estudi

acaba amb un catàleg de propostes de desplegament d’una política turística basada en el

patrimoni lingüístic, cultural, artístic i històric català, que ajudi a complementar i a reforçar

l’oferta actual catalana, que gira principalment a l’entorn del clima i la platja.
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Bloc 1: Principis i fonaments

Justificació d’aquest estudi

En aquest subapartat, repassarem les diverses motivacions que hi ha des del punt de vista

econòmic i social per a promoure el turisme cultural a Barcelona i a Catalunya i, en

particular, per a fer un esforç de conceptualització del paper de la llengua en aquest

context.

a) El turisme és un sector econòmic en expansió

Des del punt de vista econòmic, el turisme és un dels sectors amb més tendència a

l’expansió de la nostra època. Constitueix un 7% de les exportacions mundials3 i un 30%

de les que es fan en concepte de serveis. Entre 1975-2000 el turisme mundial ha pujat de

mitjana 1,3 punts per damunt de l’increment del PIB i un cop superat el sotrac del 2001 tot

sembla indicar que la tendència es mantindrà.W-05

Estem, per tant, davant d’un creixement sostingut que no té perspectives de variar a mitjà

termini, creixement que ve acompanyat d’una gran diversificació de les modalitats de

visitant. Més enllà del turisme clàssic, cal dir que les migracions, l’increment de les

relacions polítiques i comercials internacionals i el nou turisme de tercera edat fan

preveure una contínua expansió de la població en moviment. Els desplaçaments a grans

distàncies s’estan convertint en un fet cada cop més usual i quotidià per a àmplies capes de

la població. Molts espais urbans, especialment els situats en nusos importants de

comunicació i de transport, es van convertint en paisatges multilingües i transnacionals des

del punt de vista humà i també en relació a les activitats econòmiques i culturals que

generen.

Aquest creixement ha de tenir lògicament efectes diversos: a) increment sostingut de les

inversions encaminades a gestionar-lo i a explotar-ne els beneficis comercials,

b) transformació i adaptació dels serveis i infrastructures, c) augment dels usos d’espais

urbans i naturals orientats als visitants, d) augment del percentatge de població ocupada

relacionada amb aquest sector.

3 Per damunt hi ha només els productes químics, d’automoció i combustibles i darrerament tot indica que el
turisme no trigarà gaire a avançar també aquests sectors.
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Barcelona és un exponent d’aquests “nusos” de mobilitat, com ho mostra el creixement

sostingut de visitants durant la darrera dècada. Per tant, hem de preveure que la ciutat

experimentarà els efectes susdits i que el turisme hi generarà cada cop més interessos i

tindrà més impacte en la vida econòmica i social i sobre els recursos i el medi ambient.

b) Necessitat de gestionar els diversos aspectes de l’oferta turística

Davant d’aquesta pressió en augment, caldrà plantejar-se d’una manera global com encaixa

l’activitat turística amb la resta d’activitats econòmiques i socials, amb les necessitats

d’altres sectors, amb la vida cultural i amb la gestió del territori. En el futur és poc

probable que puguem repetir l’experiència del litoral català, on s’ha desenvolupat un

model turístic que ha transformat radicalment les seves bases econòmiques i el seu teixit

social, tot desenvolupant infrastructures i usos de forma improvisada i permetent una

explotació descontrolada del territori. Des d’un punt de vista social, és necessari que ens

fem preguntes sobre quins sectors socials s’han d’implicar en les polítiques turístiques,

quin significat tenen aquestes polítiques en la vida dels ciutadans i en la visió que tenen del

país.

Aquests no són temes externs a la política turística. Tant la UNESCO com l’Organització

Mundial del Turisme tenen coses a dir sobre l’impacte de les polítiques turístiques en les

societats i cultures d’acollida, així com els elements que fan que el turisme esdevingui una

activitat econòmica sostenible des del punt de vista social, cultural, mediambiental i

econòmic.

La Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, propiciada per la

UNESCO (2003), esmenta explícitament les llengües com una part essencial d’aquest

patrimoni. La UNESCO considera el turisme cultural com un dels elements més importants

per a fomentar el manteniment de la diversitat cultural i el desenvolupament econòmic.

Recentment, dins el propi Fòrum Universal de les Cultures, se celebrà un congrés sobre

Turisme, Diversitat Cultural i Desenvolupament Sostenible.

L’United Nations Environment Program té una línia de treball sobre turisme sostenible i

ha publicat un seguit de recomanacions per evitar els impactes negatius del turisme i

promoure’n els positius. No tots els ítems són pertinents al cas català, però en termes

W-05 http://www.world-tourism.org
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generals, hom recomana que els governs comencin a buscar maneres de fer conviure el

turisme amb la vida normal ciutadana, que es tingui cura de l’impacte sobre les cultures

d’acollida, sobre la seva economia i els seus costums. Per exemple, els hàbits alimentaris i

de lleure de la majoria dels turistes poden posar en perill negocis locals de restauració i

cafeteria i afectar aspectes del mercat alimentari que poden ser importants per a la vida

social i l’equilibri dietètic de la població. La seva presència massiva pot posar en entredit

els drets dels ciutadans a parlar la pròpia llengua i a mantenir els espais de reproducció de

la pròpia cultura. El comportament dels turistes pot irritar sectors importants de la

població, com sabem prou bé, expandint el consum d’alcohol, els comportaments

sorollosos o la prostitució. Per altra banda, el turisme pot ajudar a promoure el

coneixement entre cultures, ajudar a desenvolupar zones econòmicament deprimides,

generar infrastructures beneficioses per a tothom, ajudar a valoritzar les pròpies tradicions,

etc.W-06 En aquest sentit, l’experiència gal·lesa ens pot ajudar a veure tant els perills com

les oportunitats que entranya el turisme: per una banda, pot contribuir a crear tensions que

posin en perill la seva pròpia sostenibilitat i també pot crear unes condicions econòmiques

favorables per a la regeneració econòmica de diversos territoris i sectors socials, tot

possibilitant l’afermament de les identitats culturals (vegeu Phillips, 2000).

L’Organització Mundial del Turisme, entre els indicadors que recentment ha publicat sobre

desenvolupament sostenible de les destinacions turístiques, hi fa constar tant la satisfacció

dels turistes com la de les comunitats receptores, així com la preservació del patrimoni

cultural (WTO, 2004).

Aquest treball pretén contribuir a una reflexió general sobre la política turística del

consistori barceloní partint de la base que estem davant d’un fenomen que transcendeix els

interessos d’una administració i d’un sector econòmic concret i que correspon a la societat

en conjunt de qüestionar-se sobre l’orientació de les polítiques turístiques. Des d’aquest

punt de vista, és bo aclarir que el punt de partida d’aquest treball no és el d’una visió

negativa o pessimista del turisme. Com molts processos de transformació econòmica i

social, el turisme planteja reptes i oportunitats. En aquest sentit, Turisme de Barcelona ha

mostrat en els darrers anys una capacitat de lideratge remarcable dins el context català a

l’hora d’orientar una política turística que trau a la llum un actiu tradicionalment ignorat,

com és el propi patrimoni artístic i cultural, molt més treballat en altres països, amb França

W-06 Vegeu http://www.uneptie.org/pc/tourism/sust-tourism/social.htm.
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com a paradigma. No es tracta, per tant, de “pal·liar” o “contenir” els efectes del turisme

sobre la llengua i la cultura, sinó de trobar les maneres de gestionar les diverses àrees

d’activitat d’una forma congruent i mútuament beneficiosa.

c) El turisme cultural: clau de futur

Barcelona concentra la meitat del turisme cultural de Catalunya. 3 de cada 4 turistes que

visiten Barcelona fan alguna visita cultural i quasi la meitat dels que assisteixen a algun

espectacle ho fan a Barcelona. (Font i Vidal-Folch, 2003).

Dins les modalitats de turisme existents, el turisme cultural creix, tant a Catalunya com a la

resta del món. Tots els estudis existents coincideixen en què els visitants interessats en

l’oferta cultural tendeixen a gastar més i a fer estades més llargues, factors als quals cal

afegir el fet que les activitats culturals tendeixen a tenir menys impacte mediambiental que

altres formes de turisme. Per tant, el turisme cultural és realment un actiu econòmic amb

perspectiva de generar nombroses oportunitats de negoci en el futur. És per això que s’ha

convertit en un objectiu estratègic en nombrosos països.

Des d’un punt de vista estrictament empresarial, en un context internacional altament

competitiu on cada destinació inverteix en l’elaboració dels propis productes, és imperatiu

identificar d’una manera clara què s’ofereix, en quines condicions i quins clients es

busquen. Al congrés "New Models for Destination Management and Marketing Structures"

a Larnaka (Xipre), en el resum aportat per l’Organització Mundial del Turisme hi figura la

frase següent:

“Several speakers focused on how to differentiate a destination from the

competition, by underlining the importance of having a clear understanding of

the market and ways to position destinations to offer a unique selling point to

target markets.“W-07

Aquests unique selling points són precisament les especificitats de cada destinació, allò

que les fa diferents de les altres. En termes de marketing, és la noció de diferenciació que

ajuda a entendre el fet que les cultures o les manifestacions culturals es converteixin en un

“valor afegit” de les destinacions turístiques.

W-07 http://www.world-tourism.org/newsroom/Releases/2004/october/cyprus.htm
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La matèria prima d’aquest negoci és, precisament, la pròpia història, la cultura i la

producció artística antiga i contemporània: aquests són els elements de “singularització” de

l’oferta. Això no vol dir que moltes destinacions no puguin apostar fort per activitats

menys culturalment específiques, com celebracions internacionals, festivals, parcs

temàtics, grans centres comercials (malls), etc. Però, en tot cas, les tradicions culturals

lligades al territori en un sentit ampli són un element clar de distinció i tenen una estabilitat

i un espai garantits dins el sector. A Catalunya, la inversió estratègica que ha fet Barcelona

en turisme cultural la situa en una posició privilegiada per a aprofundir en aquesta línia.

A Catalunya, partim d’una oferta consolidada del turisme costaner, combinada amb

diverses modalitats d’oci (oci nocturn, parcs temàtics), a la qual el turisme cultural s’hi ha

anat incorporant més recentment. Probablement, un dels valors afegits de l’oferta turística

catalana no és necessàriament allò que ofereix cada modalitat en particular (turisme de

platja, de discoteca, de cultura, de paisatge, de gastronomia), sinó més aviat la pròpia

diversitat de l’oferta, que permet als visitants de combinar diversos interessos dels

individus o de satisfer les diferents demandes d’una unitat familiar. Les dades globals de

turisme a Catalunya, que evidencien un augment sostingut de turistes que realitzen visites

culturals, fa pensar que ha estat precisament aquesta àrea de negoci, liderada des de

Barcelona, la que ha permès mantenir la posició de les destinacions catalanes dins el

mercat global.

d) Turisme, cultura i llengua a Catalunya

Un cop valorada aquesta situació de partida, cal reconèixer la necessitat de definir una

política coherent dins l’àmbit del turisme cultural, tant a Barcelona com a Catalunya.

L’evolució positiva del sector en general no ens ha de fer baixar la guàrdia. Des del punt de

vista empresarial, cal un treball meticulós per aclarir exactament quins productes es volen

oferir: quins motius històrics, artístics o culturals poden ser d’interès i de quina manera i en

quines condicions s’han de sotmetre a processos d’interpretació i explotació; també cal

identificar els perfils de visitants que es persegueixen. Des del punt de vista polític i

cultural, cal veure quins sectors socials o professionals poden ser cridats a jugar un paper

en aquest àmbit; també cal definir les maneres com els visitants convé que tinguin accés a

l’oferta cultural catalana, de quines maneres es pot gestionar la seva participació en

activitats culturals i, finalment, quines mesures es poden prendre per evitar efectes no
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desitjats. Totes aquestes qüestions es poden resumir, ras i curt, en la pregunta: què podem i

volem oferir barcelonins i catalans en general en matèria cultural als visitants?

Aquest estudi pretén contribuir a aquest procés d’articulació d’una política de turisme

cultural, tot aportant dades i reflexions específiques entorn de la qüestió de la llengua i la

identitat. Argumento que la llengua pot ser un component important d’aquesta oferta única

i diferenciada que podria identificar Barcelona i Catalunya de cara als visitants. Com

veurem en aquest estudi, algunes destinacions ja han treballat aquest tema i ens porten un

cert avantatge.

 Així, en base a un seguit de reflexions sobre el paper de la llengua en la societat, els

elements que conformen l’experiència turística en el món contemporani i les experiències

d’altres destinacions, argumentaré de quina manera es pot convertir la llengua catalana en

un component de valor dins l’oferta turística, en tant que tret específic lligat a la nostra

societat i al territori. Acompanyaré aquesta reflexió amb una anàlisi de les condicions

socials i històriques que actualment determinen la posició ambigua de la llengua i la

identitat catalanes en relació al turisme.

Finalment, també cal reconèixer la importància que la qüestió lingüística i identitària té a

Catalunya més enllà dels actors directament implicats en el turisme, per la qual cosa cada

vegada es fa més necessari situar les polítiques turístiques en el marc dels eixos generals de

les polítiques culturals enteses en un sentit ampli. Si això no es fa, hi ha el perill que molts

sectors acabin percebent el turisme com un fenomen amenaçador i problemàtic enlloc de

veure’l com un àmbit que possibilita la projecció amb normalitat de la pròpia identitat de

maneres específiques. El turisme planteja, per tant, no només reptes, sinó també

oportunitats al sector cultural d’obrir noves línies de projecció i participació des del punt

de vista polític i econòmic.

Metodologia i enfocament

Les dades recollides són bàsicament dels tipus següents:

 Publicacions i documentació d’organismes oficials o d’interès públic (p.e. cambres

de comerç, universitats).
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 Estudis acadèmics de l’àmbit del turisme cultural i lingüístic,

 Webs d’informació turística, tant per a visitants com per a treballadors del sector.

 Fotografies, anotacions, filmacions i testimonis de persones obtinguts en diverses

visites a destinacions del País de Gal·les i del Canadà (Quebec, Illa del Príncep

Eduard, Nova Brunswick i Ontàrio).

 Material ordinari de promoció turística, en suport paper o digital.

 Notícies en publicacions periòdiques, especialment la revista electrònica

Eurolang.W-08

Tots els materials utilitzats es troben referenciats en el text de la manera habitual, amb la

llista de bibliografia i documentació al final. Cal remarcar que internet s’ha convertit en un

element clau no només en el camp del marketing turístic, sinó també de la gestió. Governs

com el canadenc o el gal·lès tenen el concepte d’e-government molt desenvolupat i

presenten un alt grau de sofisticació en l’ús de la xarxa com una manera d’integrar tots els

participants en els processos: administracions, grups empresarials, associacions, actors

locals i visitants. Això ha facilitat en gran mesura al recollida de dades sobre polítiques

turístiques de les administracions, tot i que planteja el problema que els webs són fonts

inestables i que, a mesura que passi el temps, molts dels documents referenciats deixaran

d’estar disponibles.

Presentaré molt poques dades quantitatives (sobre visitants, tendències, inversions) i em

centraré sobretot en construir una visió general de les pràctiques i discursos que, en

diferents contextos, situen la llengua d’una manera o altra com un valor en el marc

d’una oferta turística. També provaré de situar socialment i políticament aquestes

pràctiques i discursos, això és, explicant els processos històrics i les condicions

socioeconòmiques que han portat a identificar “la llengua d’un lloc” com a component

d’un determinat producte turístic i a construir aquesta identificació d’una determinada

manera. Amb això vull dir que cal veure cada discurs turístic com el resultat de l’encontre

dels interessos de diversos grups i col·lectius socials: a) els parlants de les diverses

llengües, b) les administracions, c) els empresaris, treballadors i llurs organismes

representants, d) altres grups polítics, especialment els ambientalistes. És important no
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donar per suposat que cada sector té uns interessos i uns objectius coherents. Més aviat, el

més comú és que tant els parlants, les administracions com els sectors econòmics estiguin

dividits també internament en funció de conflictes d’interessos d’índole diversa. Malgrat el

discurs economicista actual que intenta establir un llenguatge abstracte, culturalment

neutre, sobre les activitats de negoci, el cert és que cada política turística és un producte

històric darrere del qual no s’amaguen solament interessos econòmics, sinó interessos

polítics i socials molt més amplis. De fet, ja anirem veient que, avui en dia, el turisme

constitueix un dels àmbits més importants de projecció d’un determinat grup humà i és per

tant un espai clau de construcció de la pròpia identitat en relació als “altres”. La necessitat

de singularitzar l’oferta, reconeguda entre tots els experts de marketing turístic, empeny

els afectats encara més en aquesta direcció.

Aquest estudi intenta mantenir un equilibri entre les referències al context barceloní i el

context català en general. Això és així perquè, com ja aniré mostrant, la major part de les

qüestions tractades no es poden abordar exclusivament des de la perspectiva exclusiva de

la ciutat de Barcelona. De fet, al llarg del treball, es constata que la projecció de la llengua

catalana en l’àmbit turístic només pot tenir sentit dins d’un marc general d’articulació del

turisme cultural català. Des d’aquest punt de vista, no tindria gaire sentit intentar delimitar

els aspectes lingüístics, culturals o identitaris que es poden circumscriure a la ciutat. Al

capdavall, és evident que el paper de Barcelona haurà de ser de lideratge en relació al

conjunt del territori, per la qual cosa, i com ja argumentaré més avall, aquesta línia de

treball està cridada a fonamentar-se en una sòlida articulació entre la ciutat i el país.

Faré ús del terme “turisme cultural” en un sentit genèric i lleugerament vague, com és

habitual en el món del turisme. Normalment s’entén per turisme cultural el que té a veure

amb el patrimoni històric i artístic d’una destinació, que a vegades pot incloure arts i

espectacles de caire contemporani, gastronomia i altres elements.4 Hi ha qui inclou

l’ecoturisme dins el turisme cultural, o viceversa. Parlaré, en canvi, de turisme identitari o

linguisticoidentitari quan em refereixi a elements basats en la projecció, experimentació,

contemplació o construcció d’identitat de grups socials o culturals estretament lligats a les

W-08 http://www.eurolang.net
4 Aquest turisme no és un fenomen nou, no només perquè el turisme tradicional i la tradició d’escriptors
viatgers sempre ha tingut un component cultural, sinó perquè el tema ja apareix en els termes actuals en
estudis ja força antics (Ascher, 1985).
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destinacions i que tenen la llengua com a un dels elements de definició col·lectiva.5 Per

contra, el terme “turisme/ta lingüístic”, que ja té una certa tradició al costat del terme

“eduturisme”, l’utilitzaré només per referir-me al motivat per la voluntat d’aprendre

llengües, esp. fer cursos de llengua i cultura, sovint acompanyats d’activitats de lleure.

En termes generals, quan parli de “nacionalisme” em referiré als discursos sobre la

significació política de la pertinença a un determinat grup cultural, és a dir, als discursos

que defensen que el propi grup ha de tenir alguna articulació política, sigui quina sigui.

Llengües, prejudicis i mercats

Independentment del fet que els lingüistes han demostrat que totes les llengües són iguals

quant a la seva complexitat estructural i al seu potencial expressiu, en la vida ordinària la

gent els atribueix valors diferents. Les condicions socials i polítiques de cada context

concret mediatitzen el valor de les llengües i els usos a què se les pot sotmetre. Una de les

conseqüències d’això és que les llengües poden aportar significats i valors específics a

situacions, objectes i a les persones que les usen. Poden comportar avantatges socials o

estigmes, atribucions de modernitat o d’autenticitat i no és estrany que una llengua

concreta pugui donar lloc a interpretacions contradictòries en diverses situacions o dins una

mateixa situació. En aquest apartat s’explica el caràcter relatiu o socialment condicionat

d’aquests processos sociolingüístics, que són sovint un component de les polítiques de

planificació lingüística. L’objecte d’aquest apartat bàsicament és fer entendre que quan

parlem del “valor” d’una llengua, o d’una llengua com a “font de valor”, estem parlant de

processos socials. És a dir, que com passa amb qualsevol producte comercial, el seu valor

s’ha de crear i negociar en el context d’un mercat. La diferència essencial entre les llengües

i qualsevol altre producte radica en el fet que l’espai de negociació del seu valor no és ben

bé el comercial (encara que hi influeixi), sinó més aviat els espais polítics i econòmics en

un sentit més ampli.

Des que hi ha testimonis escrits, sabem que les llengües han estat objecte de valoracions,

motiu de pugnes i discussions sobre el valor que calia atribuir a cadascuna i, especialment,

a cadascuna en relació a les altres. Els elements que tradicionalment s’ha considerat que

5 Com se sap, no totes les comunitats nacionals o grups culturals es defineixen en funció d’una llengua. La
llengua és el tret més habitual, però també hi ha la religió, el propi estat, l’aspecte físic quan les diferències
són “visibles”, etc.
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dignifiquen o donen prestigi a les llengües, especialment en la civilització occidental, són

a) l’existència d’un codi escrit, b) una bona tradició literària i c) una administració o uns

usos públics formals, a voltes com a llengua de religió. El prestigi de la llengua catalana

des del punt de vista culturalista no es pot posar en dubte, si no és per persones que

senzillament ignoren la història i la tradició literària catalanes.

De tota manera, les controvèrsies lingüístiques no s’han basat mai en dades recollides

sistemàticament ni en criteris rigorosos. Més aviat, sempre han estat un component (i

encara ho són) dels conflictes de poder entre grups humans i classes socials. Durant l’edat

mitjana i sota l’hegemonia de l’església, el llatí i el grec (i, a vegades de forma simbòlica,

l’hebreu) eren les úniques llengües que es considerava que tenien algun valor. Quan emergí

amb força l’ús dels “vulgars”, hom s’esforçava a demostrar que al provençal, al català, al

francès, a l’italià o a l’anglès se’ls podien aplicar les mateixes regles que al llatí i que

també es podien escriure d’una forma distingida i elegant. Amb l’adveniment del

racionalisme, s’argumentà que algunes llengües eren més adequades per a l’expressió del

pensament racional. L’exploració de la resta de continents portà a parlar de llengües

“primitives” i llengües “de civilització”. El darwinisme tingué, en aquest context, un

impacte important i durant molt de temps es considerà que les llengües seguien una lògica

evolutiva i que n’hi havia de millor i pitjor adaptades al medi, cosa que justificava la

desaparició de les llengües políticament més “dèbils”.

La lingüística moderna, en col·laboració amb alguns antropòlegs, va acabar desmuntant

tots aquests discursos des del moment que es començaren a estudiar totes les llengües amb

una metodologia estandarditzada. És a dir, les opinions sobre el valor intrínsec de cada

llengua no han tingut mai un fonament científic en el sentit actual de l’expressió (vegeu

Tusón, 1988).

Això no treu que alguns prejudicis lingüístics es mantinguin, sigui en el discurs popular,

sigui en treballs de paraespecialistes amb interessos polítics o lucratius diversos. Tot i així,

és bo conèixer-los i tenir-los en compte quan es volen fer actuacions que afecten als usos

de llengües. Avui en dia, en l’àmbit del turisme, hom està acostumat a trobar-se amb

documents i situacions on s’ofereixen multitud de versions lingüístiques. Però fins i tot

gent que considera normal l’ús de llengües com l’anglès, el francès, l’àrab o el japonès, pot

tenir coses a discutir sobre l’ús de llengües com el català, el gal·lès o l’occità. Recordem

només que durant els jocs olímpics algun periodista estranger va posar en dubte la idoneïtat
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de l’ús del català. Conec algun acadèmic que creu que és “lògic” obligar els nens

catalanoparlants a aprendre castellà, però que és injust obligar a nens castellanoparlants a

aprendre català, per la simple raó que el castellà és la llengua de l’estat. És una mostra

clara que el valor que se li dóna a una llengua prové del seu estatus social i polític i no de

la llengua mateixa, la quantitat de parlants, etc. Si en l’edat mitjana l’església determinava

el valor de moltes coses en l’esfera pública, i per això hi podia haver llengües “cristianes”

o “heretges”, en l’època actual és l’estat i els mercats els que determinen en gran mesura el

valor de les llengües (i de molts altres aspectes de la nostra cultura).

Els patrons de mesura que s’adopten per jutjar el valor de les llengües en la vida social és

molt variat i complex: els prejudicis envers les llengües no estatals sovint s’imbriquen amb

la divisió de valor entre urbanitat i ruralitat. Com que la majoria de les llengües no estatals

han estat paulatinament arraconades dels nuclis urbans i sobreviuen en entorns rurals,

aleshores hom les considera com un indicador de “retardament social” per part de grups

que (diuen) no s’han sabut apuntar al carro de la modernització. En relació al català, aquest

sol ser un motiu usual de confusions, tensions i ambivalències, pel fet mateix que el català,

per motius econòmics, s’establí ben aviat com a llengua urbana i com a vehicle de

comunicació en molts àmbits socials lligats al progrés econòmic i cultural. Per això, molts

estrangers se sorprenen de veure que el català està molt més estès que altres llengües

minoritàries que coneixen.

Finalment, en algunes èpoques, per exemple durant el romanticisme, la ruralitat ha estat

objecte de revalorització, per la qual cosa hom ha volgut atribuir a aquestes llengües

propietats úniques quant a l’expressió literària i, especialment, la poesia lírica. Hom hi ha

volgut veure una autenticitat o una antiguitat especials.6 Aquestes creences, que són un

mite com qualsevol altre, s’han mantingut amb força i se solen utilitzar per dotar d’un cert

valor alguns textos o situacions d’ús de llengües concretes.

En un altre ordre de coses, cal esmentar les diverses creences que lliguen les llengües a les

maneres de pensar i a les identitats dels pobles. Aquest és un tema actualment més

contenciós que abans i que de fet connecta de forma transversal amb les altres creences

abans esmentades, ja que en definitiva els judicis sobre les llengües tenien sentit perquè

6 Des del punt de vista de la lingüística, tampoc té sentit parlar de llengües “antigues” per referir-se a llengües
que es parlen actualment. Algunes llengües poden retenir trets que altres llengües no retenen, però també
poden experimentar canvis no existents en les altres. L’únic fet que sembla que els lingüistes accepten és que
en les zones urbanes les llengües solen patir més canvis a través del temps que en les zones rurals.
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eren maneres de jutjar els seus parlants: “a tal llengua, tal poble.” És un punt de vista que

s’ha de situar històricament, ja que es comença a estendre a partir dels segles XVIII i XIX,

precisament quan emergeixen els nous estats nació europeus i nord-americans. En aquella

conjuntura, el triangle una llengua-una cultura-una nació esdevé el fonament de legitimació

de l’estat nació en caure l’antic règim, que legitimava el poder en tant que patrimoni

senyorial. És aleshores quan les noves élites europees es llancen en una operació de control

lingüístic sense precedents, amb les gramàtiques, les escoles i multitud d’altres polítiques,

encaminades a crear un ciutadania lingüísticament homogènia o, a l’inrevés, a crear un

estat allà on hi hagi una llengua. En aquest context, hom defensà que parlar una llengua

comportava una forma intrínsecament diferent de percebre el món i d’actuar-hi, la qual

cosa coincidia amb els interessos de les élites estatals de crear un sentit de comunitat on els

seus membres creguessin que efectivament compartien coses que els feien substancialment

diferents dels seus veïns, cosa que justificava, al seu torn, l’existència de les institucions

polítiques que gestionaven i promovien aquesta identitat.

A diferència de les creences anteriors, però, aquesta idea va ser també defensada pels

lingüistes antropòlegs que més lluitaren per eliminar els altres prejudicis lingüístics, com

Edward Sapir (1998) i Benjamin Whorf (1971) a principis del segle XX. En l’actualitat, els

hereus d’aquesta tradició tendeixen a creure que hi ha molt menys de cert en aquesta

afirmació del que es creia: les llengües s’utilitzen efectivament per crear identitats, per

diferenciar-se d’altres grups socials i en algunes circumstàncies poden vehicular discursos

específics (que poden variar molt fins i tot dins els parlants d’una mateixa llengua); però en

tot cas aquestes diferències serien producte de processos socials i històrics i no de les

característiques formals de cada llengua (Gumperz i Levinson, 1996).

Per acabar aquest apartat, podem entrar ja en les visions sobre el valor de les llengües que

són actualment més generalment acceptades en el món acadèmic. Es fonamenten sobretot

en les teories del sociòleg Pierre Bourdieu, que argumentà que les llengües (i altres

expressions culturals) adquireixen el seu valor en uns processos que segueixen una lògica

força semblant a les lleis del mercat7 (Bourdieu, 1982, 1991). Així, de la mateixa manera

que els grups dominants d’un determinat país o regió assumeixen el control dels recursos

econòmics i de les institucions polítiques, determinant en gran mesura el valor de mercat

7 Cal dir, però, que la idea de Bourdieu i els seus seguidors sobre el funcionament dels mercats coincideix
només parcialment amb el model econòmic dominant, ja que Bourdieu veu el poder polític, les ideologies i
les lluites socials com un fet constitutiu dels mercats i no únicament els intercanvis de bens i capital.
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dels bens en circulació i les formes d’accedir a recursos econòmics i simbòlics, aquests

grups també decideixen quines són les formes lingüístiques legítimes, és a dir, les que

valen en el mercat interior. Aquestes élites també tenen la facultat de controlar les

institucions que legitimen ideològicament el seu propi exercici del poder, com són l’escola

o els mitjans de comunicació. En el cas de la llengua, és sobretot l’escola que exerceix la

funció d’inculcar i aconseguir el reconeixement de la llengua estàndard dominant, tot

assignant un major valor acadèmic als estudiants que millor la dominen i que, en general,

solen ser precisament els fills mateixos d’aquestes classes dominants, cosa que contribueix

al seu torn a reproduir les jerarquies socioeconòmiques entre els diversos grups socials i a

mantenir el valor de mercat de la llengua dominant. El valor de les llengües, per tant, va

estretament lligat a la posició dels seus parlants en la jerarquia econòmica i política.

El cas concret de Catalunya conté l’aparent contradicció que el català, no sent la llengua de

l’estat, mantingui un prestigi significatiu en molts àmbits. Això és explicable pel fet que les

élites espanyoles no han controlat històricament els recursos econòmics del territori en la

mateixa mesura que les d’altres països, sinó que han estat els catalans i els bascos que, en

llançar-se a la industrialització, acapararen els seus beneficis i facilitaren que (sobretot) el

català competís sovint amb èxit amb el castellà. Amb tot, el català té actualment problemes

seriosos, en part pel fet de no ser una llengua d’estat i en part perquè els estats

contemporanis han assumit el control d’una bona part de l’economia, fins i tot en èpoques

teòricament liberals com l’actual.

A més, els canvis històrics recents afegeixen més complexitat a la situació sociolingüística

catalana. Un d’aquests canvis és que estem vivint una transformació de les ideologies

lingüístiques que tradicionalment havien sostingut la idea d’estat. Tant l’augment de les

comunicacions, com la immigració, com la internacionalització de l’economia com

l’emergència d’entitats polítiques supranacionals constitueixen nous espais multilingües

d’alt valor econòmic i social, alhora que posen en qüestió els fonaments ideològics d’uns

estats que es basaven en la uniformitat cultural i lingüística. Les élites i molts sectors amb

recursos culturals dels diversos països aposten per identitats híbrides i multilingües. Es

comença a parlar de l’època post-nacional, tot i que això no impliqui que els estats deixin

de tenir un pes important. Més aviat, els estats transformen el seu rol: els seus projectes

d’uniformització cultural i de protecció de les estructures de benestar queda en segon terme

en relació a la seva estratègia com a actors en l’economia global (Castells, 2000). Tots
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aquests processos no necessàriament auguren un més alt grau de llibertat per a les

comunitats lingüístiques abans minoritzades per l’estat, ni impliquen necessàriament una

revalorització de les respectives llengües (que ara competeixen no només en els mercats

nacionals, sinó també en els internacionals); però sí que cal veure que comporta en molts

nivells un canvi de discurs i, en conseqüència, d’orientació política en molts àmbits. Per

exemple, el canvi de discurs en relació al multilingüisme ha permès nombrosos canvis en

les polítiques lingüístiques educatives i ja no és excepcional que amplis sectors parlants

d’una llengua majoritària encoratgin els seus fills a aprendre llengües minoritàries en

contextos com el Canadà, els Estats Units, Alemanya, el País de Gal·les, Catalunya, etc. El

multilingüisme ha passat de ser vist com un perill o un problema a ser un actiu, en un cas

clar de redefinició del valor de mercat d’un element que abans jugava en els mercats

identitaris nacionals i ara es defineix cada cop més en relació a identitats en joc en els

mercats globals (vegeu Heller, 2003).

El nacionalisme és per tant un component important de l’anàlisi que presento aquí i serà

útil distingir-ne tres fases (Heller, 2002): a) el nacionalisme tradicional, en què les

comunitats es reprodueixen a partir d’estructures externes a l’estat8; b) el nacionalisme

modernitzant en què hom imagina i/o estableix les estructures estatals i les ideologies

uniformistes pròpies de l’estat nació i, finalment b) el nacionalisme mundialitzant, el

contingut del qual està encara en procés de formació però que comporta la reconstitució de

mercats, ideologies i valors en relació a espais polítics i econòmics globals.

Pel que afecta al turisme, ens trobem doncs davant d’un sector econòmic constitutiu

d’aquest nou context global, una indústria en expansió que acapara cada cop una proporció

més alta de la inversió, de la mà d’obra, dels espais urbans i del territori, de l’atenció del

públic i de les administracions. La major part de les polítiques i inversions turístiques es

projecten a un mercat globalitzat i deriven el seu valor de l’èxit dels productes que

s’ofereixen en aquest context.

En principi, no hi ha res que impedeixi a les llengües de constituir-se en un producte a

comercialitzar en el mercat turístic. Al capdavall, és un mercat on ja hi ha una oferta

important de continguts associats a identitats: història, cultura, arqueologia, tradicions, etc.

(el que anomenem turisme cultural). El canvi general d’actitud respecte de les llengües i la

8 A Catalunya aquesta fase cal anar a buscar-la molt enrera, però a llocs com el Quebec és encara força
recent.
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diversitat lingüística és, en definitiva, el que obre les portes a organitzar noves

experiències, nous discursos i noves formes de relació amb les llengües. Actualment,

centenars de milions de persones, inclosos els parlants de llengües estatals, aprenen o

parlen diverses llengües com un fet normal, cosa que representa un canvi molt radical

enfront de la població majoritàriament monolingüe del passat. És en aquest context de

canvi sociolingüístic que pren sentit la visibilització de les llengües en l’àmbit turístic,

sempre i quant hom tingui clar quina mena d’interacció concreta és possible i desitjable per

als visitants en cada context. Es tracta, en tot cas, de dur a terme un procés adequat de

disseny de producte en el marc d’una estratègia més general de projecció de la pròpia

identitat: cal saber qui l’ofereix, a qui (quin perfil de turista), per què i de quines formes es

pot consumir. És un procés que comporta decidir quins valors creiem que vehicula o pot

vehicular l’ús de cada llengua en determinades situacions. Com veurem en l’apartat proper,

en la majoria dels casos sembla que s’opta per vehicular un valor d’autenticitat. Caldria

veure, però, si no hi ha altres alternatives que puguin funcionar millor tant des del punt de

vista dels visitants com des de la manera com els propis catalans viuen la qüestió de la

llengua.

L’experiència turística i els discursos turístics

En qualsevol àrea de negoci, la iniciativa inversora parteix de les idees que hom té sobre

allò que el client busca o vol, del sentit que té per al client adquirir el producte o servei

ofert. En el marc del turisme, allò que s’ofereix en termes genèrics és una experiència, la

qual cosa ens interroga sobre el sentit de l’experiència turística des del punt de vista dels

clients de cara a orientar la inversió i les polítiques turístiques. És allò que preocupa,

d’alguna manera, tots els actors implicats: empresaris, polítics, funcionaris i experts. És

una qüestió de gran complexitat i que cap expert ni persona amb experiència no pot tancar

d’una forma definitiva. Com passa en tots els sectors econòmics, el turisme és un camp

molt diversificat, complex i en contínua transformació. Ni tots els turistes són iguals, ni el

mateix turista busca sempre el mateix, ni els proveïdors estan en disposició d’oferir

qualsevol cosa en qualsevol lloc i en qualsevol moment. L’objectiu d’aquest treball tampoc

no és entrar en especulacions elaborades en aquesta direcció, ja que no es fonamenta en

una teoria general del turisme; però sí constatar unes tendències concretes en un sector de
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mercat, el del turisme cultural, en què algunes destinacions sembla que se’ns estan

avançant.

Dins els estudis sobre turisme, hom pot trobar-hi conceptes i reflexions que poden ser útils

sobretot per delimitar i emmarcar allò de què estem parlant. En primer lloc, un gran

nombre d’estudis són de tipus pràctic i aspiren a classificar els tipus d’oferta i a quantificar

(per nombre de visites o segons respostes a qüestionaris) el grau  d’interès que desperten

entre els visitants. Aquí ens pot resultar útil la classificació proposada per Chassé (1989):
Taula 1

Productes reclam
(produit d’appel):

Representa la raó principal o motivació per visitar una destinació.

Productes de suport
(produits d’appoint):

Poden ser suficientment atractius per esdevenir un reclam de per
si, però en general serveixen per completar les vacances
associades als productes reclam.

Serveis de suport:
(services d’appoint):

Activitats recreatives que complementen el viatge turístic.

Infrastructures: Serveis, transports, allotjaments, restaurants, equipaments, etc.

Aquesta esquema ajuda bàsicament a visualitzar de manera simple el fet que l’oferta

turística no es redueix als grans reclams, sinó que constitueix una complexa xarxa

interrelacionada d’elements que, conjuntament, ajuden a donar contingut al viatge turístic.

És per això que la quantificació dels beneficis econòmics aportats per l’oferta cultural en

un context com el nostre, on el clima i la platja actuen com a reclam indiscutible, és

complexa, ja que és difícil separar una cosa de l’altra. Sabem que l’oferta cultural catalana

pot acompanyar i reforçar el turisme de platja, alhora que les platges de Barcelona poden

ser molt benvingudes per persones més motivades pel patrimoni històric i artístic de la

ciutat. D’aquí que l’estudi de Font i Vidal-Folch (2003) es limiti a constatar les tendències

d’usos del que serien productes o serveis de suport en matèria cultural i no les motivacions

primeres dels turistes.
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Figura 1
Acudit sobre el turisme cultural

Font: desconeguda

En tot cas, l’argument eix d’aquest treball és que a Barcelona i a Catalunya es pot articular

una política d’oferta del propi patrimoni artístic i cultural (entès en un sentit ampli i

diversificat) que podria actuar tant de reclam com de suport, en relació a les altres

modalitats de turisme, segons els mercats i els contextos. Aquesta oferta, identificada a

través d’una marca (p.e Barcelona-Catalunya) es basaria en reclams i productes ja

existents, així com de nous, i ajudaria a donar consistència i coherència a allò que

actualment s’ofereix d’una manera encara dispersa. La llengua catalana, en aquest context,

podria assumir un paper alhora d’emblema (per representar o identificar icònicament la

cultura que es presenta) o, en determinats contextos, de mitjà d’interacció, motiu de joc i

facilitadora d’accés a determinades manifestacions culturals.

Per altra banda, també pot ser útil esmentar algunes reflexions aportades per investigadors

que estudien el turisme com a pràctica social. Darrerament, el turisme ha despertat l’interès
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de sociòlegs, antropòlegs i estudiosos de la cultura, que el veuen com un espai social i

econòmic molt lligat a la cultura de masses i sotmès a les pressions econòmiques

globalitzadores, les quals sovint se superposen a les relacions entre grups socials (p.e.

urbans i rurals), entre colonitzadors i colonitzats, etc. I és que les modalitats de turisme

social i cultural estan molt dominades pel motiu del retorn a un estadi anterior de

civilització o d’estructura social: el turista “modern” vol veure el món “tradicional” que ha

deixat, el turista “civilitzat” vol veure el món “primitiu”, el turista “postmodern” vol

retornar als espais previs a la relativització i dispersió de les categories de pertinença social

(Selwyn, 1996; Rojek i Urry, 1997).

Òbviament, el retorn a aquests espais mítics suposadament immaculats per les bàrbares

transformacions econòmiques de l’era moderna és de dubtosa validesa. D’entrada, és

dubtós que es pugui dir que hi hagi espais que restin, per dir-ho així, fora de la història.

Més aviat, es tracta d’espais que ocupen una posició marginal dins el propi sistema

econòmic. Així, les pròsperes comarques angleses que al segle XVIII presentaven una gran

diversificació d’ocupacions i que, amb l’arribada dels canals i els ferrocarrils, assistiren a

l’esfondrament de la pròpia indústria artesanal, tenen poc a veure amb els llogarrets actuals

on no hi resten sinó alguns pagesos, artistes o professionals deslocalitzats i residents de cap

de setmana.

Però la qüestió fonamental en relació al turisme no és aquesta, sinó el fet que planteja la

necessitat d’organitzar l’experiència del propi turista. És aquesta necessitat d’organització

que entranya forçosament uns processos d’escenificació i unes infrastructures que cal

mantenir i comercialitzar. Aquests processos són els que plantegen, al seu torn, el clàssic

problema de l’autenticitat i les complexes estratègies per preservar, presentar, defensar i

discutir l’autenticitat de l’oferta.

Des d’un punt de vista conceptual, aquest és un debat sense solució, ja que és el propi

turisme el que genera la necessitat d’autenticitat i el que, en exigir un procés

d’escenificació adaptat a les pròpies necessitats, interessos, coneixements i llengua, la fa de

fet impossible:

“If the social construction of tourist sights is primarily shaped by forms of

indexing and dragging which are driven by commercial imperatives, where ‘on

earth’ is there left to go?” (Rojek, 1997:72).
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Rojek també reflexiona sobre l’èxit de nombroses atraccions turístiques basades en

escenaris de ficció literària o de pel·lícules i adverteix que, en turisme, no cal assumir que

la realitat es valori per damunt de la ficció. En el proper bloc, trobarem exemples

interessants d’aquest fet en el turisme francòfon canadenc. El turista no busca

necessàriament la realitat, sinó una narrativa, al capdavall una fantasia visual, cultural o

sexual. Rojek afirma que “The pleasure of changing things and switching routines impels

the tourist to travel.” (Ibid.: 56), de manera que la cerca per l’autenticitat no és sinó un

element més dins un interès més general per moure’s constantment.

Els estudis de turisme s’enfronten, en definitiva, al fet que el turisme és fonamentalment un

procés d’interacció i comunicació entre actors, dins el qual la narrativa ha de jugar per

força un paper central. Així, el turisme, especialment el cultural, és en el fons una forma de

literatura, oberta a diversitat de gèneres de ficció i no ficció, de la mateixa manera que la

pròpia experiència literària ha tingut sempre un component turístic, cosa que segurament

explica l’èxit de la indústria cinematogràfica americana que, més enllà d’uns temes i un

argument, sempre ha tingut clar que havia d’oferir a l’espectador un viatge adequadament

escenificat. D’aquí l’estreta relació històrica del turisme amb la literatura, des de les

memòries de viatges al pelegrinatge als escenaris de pel·lícules.

De tota manera, Rojek reconeix que la cultura va esdevenint cada cop més una atracció i

que la “realitat” manté una posició important. A la pràctica, es produeix un procés de

negociació contínua entre la capacitat d’adaptació de l’objecte i la del turista, amb una

pressió constant en favor del darrer per la necessitat de reduir el cost del producte en un

context d’alta competitivitat. Dins aquest procés de negociació, hi haurà turistes disposats a

sacrificar autenticitat per accessibilitat, i d’altres disposats a fer l’esforç que requereixen

els escenaris no necessàriament preparats per a la seva visita. A cada lloc d’interacció, hom

està obligat a fer un càlcul que sospesi el punt d’equilibri entre els diversos vectors.

En tot cas, el que interessa als promotors turístics no és el debat sobre les condicions de

validesa conceptual d’una determinada oferta; sinó més aviat algunes eines per entendre els

elements clau del joc, que són bàsicament dos: a) el focus en l’alteritat o en la diferència i

b) L’existència d’un camp retòric propi del turisme.

En relació al primer punt, la qüestió està en què el turisme cultural, almenys en relació als

estrangers, no es fonamenta tant en la identitat com en l’alteritat. És a dir, que la
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“identitat” pren sentit no tant en relació a l’articulació interna de la pròpia comunitat, sinó

en relació a allò que pot ser pertinent o interessant per als altres. El discurs d’un turisme

identitari no té sentit com a apel·lació a la pertinença a la comunitat, sinó com a

representació externa d’aquesta per a algú que busca la diferència:

“On peut même affirmer que, sans différences, il ne peut pas y avoir de

tourisme, c’est l’altérité qui fonde le tourisme. La communication touristique

est un discours entre identité et altérité et c’est la dimension interculturelle de

cette démarche qui fait tout son attrait.” (Viallon: 2004: 193)

“It is the contrast between our domain-cultural assumptions and the practices

of different cultures that attracts us.” (Rojek, 1997: 70-71)

Això implica que els discursos identitaris propis de la comunitat poden ser utilitzats com a

recurs; però no constitueixen sinó elements en la constitució d’un nou discurs pensat per a

una audiència i unes situacions diferents:

“Le discours du guide touristique, pris dans son sens large, serait un lieu où le

pays à visiter semble se présenter, mais c’est en fait un espace où le pays de

l’auteur s’est aussi infailliblement inscrit dans le regard qui définit

discursivement ce même pays.” (Baider et al., 2004: 9)

Aquí el “regard” és, òbviament, el del turista, raó per la qual no sorprèn que els analistes

del discurs turístic hi trobin contínuament l’empremta d’una perspectiva masculina, blanca,

occidental i heterosexual, la qual, com més “exòtica” és la destinació, més elements de

distància presenta amb la perspectiva de la població d’acollida (Ibid.: 13).

Per tant, dins el context català, és la pròpia cultura catalana que constitueix l’atractiu,

aquesta identitat que es dóna a conèixer a l’altre, al visitant, però que es veu obligada a

reconstituir-se per tenir sentit en relació a aquest altre. Així, des d’un punt de vista retòric,

la narrativa turística catalana encara està per construir. A Catalunya, per raons històriques i

socials que comento al bloc 3, hi ha amplis sectors als quals els costa entendre aquest fet,

ja que la qüestió de la identitat catalana s’ha viscut i projectat tradicionalment com una

qüestió “interna”. Per altra banda, no es pot assumir que els tradicionals discursos

identitaris, sociolingüístics i historiogràfics catalans siguin directament transferibles als

entorns turístics, especialment en relació als turistes estrangers. Des d’aquest punt de vista,
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els qui manifesten escepticisme sobre el valor turístic de la cultura catalana, tenen la seva

part de raó. El discurs turístico-cultural català encara està per articular: cal seleccionar-ne

els temes, els elements, els personatges i els punts de referència en un marc que

transcendeix les necessitats d’articulació i representació de la comunitat catalana com a

nació i suposa la conceptualització de la posició del patrimoni cultural català en relació al

patrimoni cultural universal. Cal situar el turisme cultural català dins la mirada, com en

diuen Baider et al., del propi turista.

Des d’aquest punt de vista, cal una altra puntualització important: els estudis sobre turisme,

i especialment sobre turisme cultural, fan molt d’èmfasi en el passat, probablement per la

importància del patrimoni monumental, clarament ancorat en la història, i també per

l’anhel per les formes de vida suposadament més “autèntiques”. Però l’oferta cultural

també inclou sovint el patrimoni artístic i les activitats culturals d’encuny contemporani,

elements en els quals Barcelona hi té molt de capital invertit. Per això, hi ha el risc que un

discurs culturalista tradicional, predominantment historicista, deixés fora de joc molts

elements importants de l’actual oferta cultural barcelonina. I, deixant de banda el problema

de l’historicisme, els discursos tradicionals sobre la cultura catalana podrien presentar

multitud d’elements dissonants dins el pensament contemporani actual, que celebra temes

com la diversitat lingüística i el mestissatge cultural. El turisme cultural català, per tant, ha

de representar un trencament amb multitud de tòpics del culturalisme tradicional per tal de

constituir un element de projecció d’una cultura catalana innovadora i diversificada,

orientada a la participació en els fluxos de l’economia global.

Per acabar, cal tornar al caràcter retòric, discursiu, del turisme. Retòrica o discurs són

constitutius de qualsevol activitat humana que contingui comunicació. Però quan parlo més

amunt dels elements retòrics, em refereixo concretament als de caràcter més formal. Per

exemple, diversos autors coincideixen a dir que en el discurs turístic la imatge hi juga un

paper central, fet que en els darrers anys ha vingut reforçat per la cultura audiovisual. En el

discurs turístic anglosaxó, la paraula central és “sight”, ‘vista’ o ‘panoràmica’. Baider et al.

(2004) també observen el fet que fins i tot les figures humanes apareixen rarament en la

imatgeria turística. Desapareixen per donar pas al paisatge, excepte allí on interessa

mostrar el propi turista en situació de gaudir de la seva experiència. Rojek insisteix també

la importància de la cultura audiovisual dins l’experiència turística: “the spectacle is not

recognised as real unless it is documented or reported by television, radio and the other
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branches of the media” (1997: 64). Certament, la producció de les visions de les

destinacions està cada cop més mediatitzada per l’accés a notícies, documentals i altres

productes amb un poder persuasiu comparable o superior al de la presència en els llocs

reals. Tot això connecta amb l’estreta relació entre literatura i turisme, apuntada més

amunt.

Per corroborar la primacia de l’element visual en l’experiència turística, no cal sinó pensar

en l’evolució experimentada pels museus i sales d’exposicions en els darrers anys, que han

anat resituant el text per posar-lo en relació amb elements visuals, auditius i tàctils. El

turisme, en definitiva, és cada cop més “multimèdia”. És des d’aquesta perspectiva que la

presència de la llengua catalana pot articular-se com a element icònic que doni presència,

visibilitat i audibilitat als escenaris que han de contribuir a articular l’experiència del

turisme cultural català.

En conclusió, el turisme cultural a Catalunya pot presentar-se com a reclam o com a

producte de suport, segons els casos; però se’ns presenta a grans trets com un discurs

encara per construir. El Museu d’Història de Catalunya, amb les seves virtuts i mancances,

constitueix un cas útil per tal de visualitzar els elements clau d’aquest procés de

construcció. El museu és un exemple excel·lent de transformació d’un discurs

primàriament textual (el de la historiografia catalana) a un discurs multimèdia. En canvi,

no s’hi detecta cap esforç d’elaboració de cara al turisme estranger. Més endavant, al bloc

3, analitzo aquest fet en el context de les dificultats que històricament ha patit la comunitat

catalana per projectar la seva cultura a l’exterior. Finalment, les observacions de Rojek

sobre l’hegemonia de les representacions que circulen dins els mèdia també té implicacions

importants. Implica, en definitiva, que les polítiques de promoció turística haurien de tenir

un dels dos ulls posats en la producció i distribució de notícies, pel·lícules, documentals i

qualsevol forma de projecció, real o fictícia, de la pròpia destinació.9

Pel que fa a la llengua catalana, és obvi que gaudeix d’un paper central no només en la

definició de la identitat catalana des del segle XIX, sinó com a mitjà de comunicació i de

constitució de gran part del propi patrimoni cultural. Li correspon, per tant, un espai central

dins el nou discurs turístico-cultural català, però quin? Com a icona

contextualitzadora/escenificadora? Com a mitjà de comunicació? Com a objecte a conèixer

o aprendre, de forma més o menys seriosa o lúdica? Les experiències en altres països i en
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altres contextos de comunicació, que presentem al bloc 2, ens poden ajudar a veure com les

llengües poden ajudar a articular, a la pràctica, les ofertes turístiques.

9 Muntanyola (1932: 68) ja documenta l’ús de produccions cinematogràfiques en la promoció turística.
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Bloc 2: Experiències d’ús de llengües en la

singularització i diferenciació de productes

En aquest bloc explico un conjunt de casos recents en què podem veure que s’identifica

una llengua com a producte o com a element d’acompanyament a un producte.

Analitzarem en primer lloc el cas de la publicitat comercial en general que utilitza llengües

altres que la de l’audiència. Aquesta estratègia comercialitzadora té, com veurem, punts de

coincidència importants amb els usos de les llengües en el sector turístic. Després passarem

a analitzar diversos exemples de destinacions turístiques el contingut de les quals incorpora

llengües i identitats que no són les del grup majoritari de l’estat. El sector d’ensenyament

de llengües, i el marketing que l’acompanya, també l’analitzarem breument. En l’àmbit de

les llengües minoritàries, la publicitat a l’entorn de les llengües ha anat generalment lligada

a les polítiques públiques de promoció o de normalització, així com a campanyes per a

sensibilitzar la població, millorar les actituds, etc. En aquest estudi, però, ens centrem en

els usos comercials de les llengües en el sector privat.  En relació a això, el que ens

interessa aquí no és tant el nivell d’ús del català o altres llengües en determinats àmbits,

sinó més aviat les diverses maneres que hi ha d’utilitzar llengües fora del seu propi

context, és a dir, fora de la comunitat que les parla o en comunicacions adreçades a una

audiència lingüísticament diversa.10

Ús de llengües en el marketing i la publicitat

La publicitat multilingüe és un fenomen més comú del que hom podria pensar. Piller

(2001) trobà que en un corpus de 600 anuncis televisius a alemanya, més del 70% tenien

alguna mena de contingut en una altra llengua (el 70% dels quals, l’anglès). Un altre estudi

recent sobre la publicitat a alemanya donà com a resultat que la major part del públic no

entenia o malinterpretava el sentit dels eslògans publicitaris en anglès. Al cap d’un any,

l’empresa que havia realitzat l’estudi observava que alguns anunciants havien tornat a

10 Algunes dades sobre les conseqüències sociolingüístiques dels processos de deslocalització industrial i de
la reconversió d’algunes regions cap a l’economia de serveis es poden trobar a Budach, Gabrielle (2003)
Discurse und Praxis der Alphabetisierung von Erwachsenen im frankophonen Kanada. Frankfurt am Main:
Peter Lang Verlag. També és interessant el següent estudi sobre la mà d’obra bilingüe: Sylvie Roy, (2003)
“Linguistic practices, inequality and social difference in a call centre: The globalized reality of a francophone
minority in Canada”. Comunicació presentada al 8è Congrés de la International Pragmatics Association
(IPrA), Toronto.
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l’alemany, però d’altres no (Endmark, 2003, 2004). La premsa alemanya es va fer força

ressò del tema. Hom tractava la notícia com si el fet de no entendre un eslògan invalidés

del tot un anunci. Però l’estudi no deia res sobre si les campanyes amb eslògans anglesos

havien funcionat o no, ja que aquesta és una qüestió molt més complexa d’estudiar. En tot

cas, el debat passava per alt qüestions essencials: què és el que comuniquen els eslògans en

realitat? Els anuncis, de quina manera comuniquen exactament? A qui s’adrecen?

Qualsevol observador mínimament crític copsa el fet que, en un anunci, no tot s’ha

d’entendre en el sentit convencional de l’expressió. És l’anunci en conjunt, integrant totes

les seves parts, que prova de projectar, amb més o menys èxit, un determinat estat de coses

sovint subtils i indefinides: idees de modernitat i progrés social, unes determinades

identitats (p.e. la dona moderna, un client obert), uns espais familiars o exòtics, un estil de

vida. En un estudi sobre la publicitat a la suïssa francesa, Cheshire i Moser (1994) diuen

que l’anglès hi funciona com una mena de Language display, ‘llengua-aparador’, que s’usa

sense l’expectativa que necessàriament s’entengui, però que es compta que l’audiència el

reconegui i el connecti amb els elements coneguts de l’estil de vida angloamericà: tabac,

vestimenta, rellotges, cotxes, tecnologia, alcohol. Darrerament, però, sembla que el cas de

Suïssa ha esdevingut una mica especial, pel fet que l’anglès s’està imposant en diversos

àmbits com a llengua comuna pel fet que no privilegia cap de les comunitats lingüístiques

suïsses. No seria impossible que a l’estat espanyol es produís en algun moment una

tendència semblant en alguns àmbits.

Kelly-Holmes (2000) estudià l’ús de la llengua alemanya en anuncis a la Gran Bretanya i

observà que es basaven sobretot en la relació concreta que els dos països havien tingut

històricament: les guerres mundials, l’estatus actual d’alemanya com a exportadora de bens

de consum d’alta tecnologia, les relacions actuals amb Brussel·les. També comenta que la

publicitat es basa molt clarament en els estereotips de l’audiència, és a dir, aquells llocs

comuns que hom pot comptar que seran coneguts i adequadament interpretats pels

britànics. Així, gran part dels missatges es basava en el repertori de coneixements populars

que assignava als alemanys l’habilitat de fabricar bons cotxes o bona cervesa o un caràcter

mancat de sentit de l’humor. Com a exemples podem citar l'ús de la paraula “bier” enlloc

de l’anglesa “beer” i els anuncis d’Audi: Der neue Audi 90 o Vorsprung durch Technik,

deixats sense traduir. El darrer significa ‘Avantatge gràcies a la tècnica’, una frase en sí



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 32

amb poc significat efectiu, que es fonamenta en l’efecte estètic a un lector que no

l’entendrà però que veurà, per les seves característiques formals, que allò és alemany.

També podien funcionar els estereotips de l’alemany que no té sentit de l’humor o que va

molt aviat a la platja per plantar la tovallola. Cal dir que els estereotips no s’utilitzen

necessàriament per a verificar-los, sinó sovint per desmentir-los o contradir-los i crear així

situacions gracioses o contradictòries, com la veu amb accent alemany que formular la

paradoxa: “Seriosament! Sí que en tenim, de sentit de l’humor.”
Figura 2

Font: www.audi.co.uk

També és important tenir en compte que aquesta investigadora no trobà cap exemple

d’anuncis concebuts al país d’origen (Alemanya, o França per als Renault), sinó que

aquests anuncis, multilingües o no, eren concebuts, produïts i publicats íntegrament a la

Gran Bretanya per part d’agències locals que havien identificat la cultura d’origen com un

valor afegit, fos en relació al producte en si (la seva qualitat), bé per l’estil de vida que

projectava. Els anuncis i els eslògans afectats no s’utilitzaven als països d’origen de la

marca. Finalment, sembla ser que els anuncis basats en la temàtica intercultural

disminuïren al cap d’un temps donant pas a altres temes, la qual cosa dóna a entendre que

aquestes qüestions poden ser subjectes a modes o a un certa estacionalitat.

Probablement, la visió més completa i convincent del que passa amb l’ús de llengües a la

publicitat és la de Piller (2001), basat en un corpus molt gran d’anuncis de la premsa
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alemanya. Aquesta recercadora observa que la publicitat, més enllà del missatge

fonamental (“compra tal cosa”), el que pretén és construir uns valors i identitats lligats als

productes i als consumidors. Des d’aquest punt de vista, l’anglès s’utilitza d’una forma

molt diferent a la resta de llengües. L’anglès era la llengua de l’eslògan de marca o de la

frase concloent del 45% dels anuncis, la qual cosa comportava posar aquesta llengua en la

posició de més autoritat i visibilitat (pronunciada sovint amb una veu masculina profunda

al final de tot, acompanyada del mateix text escrit). Així molts anuncis podien presentar

personatges parlant alemany, informacions diverses en alemany, però el corol·lari era en

anglès. En termes generals, Piller argumentà que aquesta llengua (conjuntament amb altres

recursos, com posar un número telèfon amb el codi per trucar des de l’estranger) servia per

construir una identitat del lector com a executiu, professional o empresari d’un alt nivell

cultural (bilingüe, que sap anglès) i cosmopolita (sovint es desplaça a l’estranger).

“The typical implied reader; a business executive who thrives in an

international environment, is future-oriented, successful, sophisticated, and

wants to enjoy the good things in life.” (2001: 173)

El contrast entre l’anglès i altres llengües es pot apreciar en l’anunci d’una empresa

alemanya que venia informació de negocis sobre el mercat rus amb la crida “Vy govorite

po-russki” (‘parles rus’?) en caràcters ciríl·lics, donava explicacions en alemany i

finalment presentava l’empresa com “The information company” tot indicant que

l’empresa participava del món del mercat global que es vehicula en anglès. L’ús del rus

funcionava únicament com a indicador de la localització del servei. Així, els anuncis

estudiats per Piller suggerien una asimetria entre l’anglès, com a pràcticament segona

llengua de les classes mitjanes exitoses, i les altres llengües (italià, rus, espanyol) que

apareixien com a indicadors d’una cultura localitzada i altra que la pròpia. En els seu

corpus, el francès s’associava a situacions eròtiques i l’italià a la bona vida en forma de

bon menjar.

La conclusió és que la publicitat contemporània no considera uns participants (l’audiència)

com a ciutadans o com a membres d’una comunitat nacional, sinó com a participants en un

mercat de consum global. Les identitats dels lectors deixen de ser monolingües i esdevenen

bi- o multilingües, amb la llengua anglesa com a llengua global del mercat transnacional i

les altres llengües com a característiques “locals” associades als territoris o als estereotips

d’àmplia circulació sobre els diversos “caràcters nacionals”.
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En relació a l´ús de llengües minoritàries o d’ús restringit en l’àmbit del marketing i la

publicitat, l’única reflexió formal que hem pogut trobar prové d’un taller organitzat pel

Bwrdd yr Iaith Gymraeg, el ‘Consell de la llengua gal·lesa” (Meirion, 2001), on hi

participaren representants de diverses llengües no estatals europees i donà lloc a l’única

guia coneguda per a l’ús de llengües minoritàries en el marketing (BIG, 2002). El taller

serví sobretot per mostrar algunes experiències que demostraven que les llengües petites

podien efectivament projectar productes culturals propis al mercat internacional i també

que l’ús de la llengua en la construcció de la imatge de determinats productes hi afegia un

component de qualitat, especialment pel pressupòsit d’autenticitat que comportava.

“According to a number of surveys, many visitors see Welsh-speaking Wales

as offering a different experience to the anglicised areas and are more likely to

support businesses, which display the language.” (Meirion, 2002a)

El plantejament del BIG està en la línia de les tendències globals del mercat d’assignar a

les llengües altres que l’anglès un paper en l’àmbit “local”. El Bwrdd també ha publicat

dues guies interessants, útils i ben editades per a l’ús del gal·lès en empreses (BIG, sense

data-a) i en empreses petites i mitjanes en particular (BIG, sense data-b). Més endavant,

comentarem com el ‘Consell de la llengua gal·lesa” i el Bwrdd Croeso Cymru, ‘Consell de

Turisme de Gal·les” han traslladat aquestes idees al camp del turisme.

Les implicacions de tot això per a les possibilitats de projecció de la cultura i la llengua

catalanes en el mercat internacional apunten invariablement a l’opció de presentar la

llengua catalana com un atribut de la destinació, el territori o els productes catalans.

D’entrada, hom veu més fàcil d’articular aquesta opció a través del turisme que no en la

publicitat de productes catalans, sobretot perquè gran part de les audiències internacionals

no tenen un coneixement de Catalunya com a entitat política, i per tant no poden ni tan sols

associar uns estereotips a la població catalana i als seus productes. En tot cas, una

estratègia global de projecció de Barcelona i Catalunya en el mercat mundial requeriria un

coneixement adequat del punt de partida, és a dir: caldrà fer estudis específics sobre allò

que els estrangers associen amb Barcelona i Catalunya.11

11 Probablement, l’equip de futbol del Barça és un dels actius principals de Catalunya en el màrketing
internacional. Hi ha un projecte Soccerlingua, finançat per la unió europea, explora les possibilitats d’ús de
grans estrelles de futbol per a augmentar la motivació per a l’aprenentatge de llengües, el català entre elles
(http://www.soccerlingua.net/).



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 35

De tota manera, no hem d’assumir necessàriament que la projecció exterior del català i de

temes culturals catalans hagi de seguir forçosament les línies dominants del capitalisme

internacional. Cal plantejar-se la possibilitat d’articular discursos globalitzants alternatius

que situïn la societat i l’economia catalana en el terreny de joc que més li convingui (vegeu

Smith, 2001). Piller (2001), de fet, també parla de sectors de resistència a l’ús de l’anglès i

als valors que vehicula, especialment en anuncis d’entitats benèfiques o organitzacions no

governamentals. Joshua Fishman, un dels degans de la sociolingüística, argumenta que les

polítiques de recuperació de llengües minoritzades s’haurien d'acompanyar, en la mesura

del possible, amb polítiques per al manteniment d’alguns elements de les formes de vida

locals o tradicionals, les quals eviten molts dels problemes de la societat (post)moderna:

individualisme, competitivitat, aïllament, criminalitat i desintegració social, alhora que

permet més la participació, la corresponsabilització i l'establiment d'un entorn més humà

(Fishman, 1991). Aquesta postura, segons com s’interpreti o com es porti a la pràctica, pot

tenir un component força conservador, però és cert que també dóna pistes per a la

construcció dels discursos que podrien donar contingut a un discurs alternatiu. En

definitiva, la comunitat catalana no té perquè jugar acríticament el joc de la dicotomia

global/anglès, local/català, ja que totes les cultures tenen potencialment la capacitat de

projectar-se com a actor a nivell global. Atès el paper protagonista que han tingut

nombrosos polítics i estudiosos catalans en la construcció de la idea de l’Europa dels

Pobles i de les imatges de la diversitat lingüística europea, també existeixen elements per a

construir la llengua catalana com el vehicle d’una “altra Europa” que navega a la seva

enmig els vents dels grans mercats. Aquesta és una opció que els propis gal·lesos han

treballat, com ho mostra la figura 3.
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Figura 3
Discursos globalitzants alternatius: bandera catalana al passeig marítim d’Aberystwyth (País de Gal·les)
juntament amb les banderes d’altres nacions sense estat europees. Igualment, una cadena de botigues de
productes gal·lesos promociona samarretes amb eslògans nacionalistes en català, castellà, anglès, francès,
euskera, gallec i altres llengües.

Foto: Joan Pujolar.

Experiències d’ús de llengües dins l’oferta de

patrimoni cultural

Durant els darrers deu anys han començat a sorgir iniciatives innovadores per a incorporar

el fet lingüístic dins la conceptualització de l’oferta cultural de diverses destinacions

turístiques. Tradicionalment, l’enllaç turisme-llengua apareixia només en el marc de les

ofertes d’aprenentatge de grans llengües com l’anglès i el francès, on es cercava de

complementar l’oferta de cursos de llengua amb activitats culturals complementàries,

especialment durant l’estiu. És el sentit en què s’ha utilitzat tradicionalment el terme

“turisme lingüístic”, també anomenat “eduturisme” (Baider et al., 2004), al qual dedicarem

un breu subapartat més avall. En relació a llengües d’una dimensió petita i mitjana,

existeixen plantejaments d’índole diversa que intenten valoritzar-les com un component
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del patrimoni cultural. En alguns casos, es tracta de llengües poc esteses o minoritzades

que poden contribuir a oferir un plus d’exotisme. En els casos de llengües més esteses,

com el francès o el grec, ens les trobem en contextos o enclavaments on també estan

minoritzades, com al Canadà o a Itàlia respectivament.

Després d’un  breu apartat dedicat al turisme lingüístic, procediré a descriure breument la

informació obtinguda sobre cadascuna d’aquestes destinacions. Començaré pels casos més

anecdòtics i menys sofisticats per anar passant als contextos on s’han tirat endavant

estratègies més potents de promoció de llengües i identitats de cara al turisme. A cada

àmbit d’anàlisi, s’hi inclou una fitxa que sintetitza les diverses dades d’interès sobre la

destinació:
Taula 2

Explicació de les fitxes

Precedents (data): Identifica la data de les primeres iniciatives que es coneixen
de projecció de la llengua i la identitat en el turisme, prèvia a
la posta en marxa de polítiques públiques específiques.

Any d’inici: Data en què s’articulà una política pública al respecte.
Parlants de la llengua: estimació del nombre de parlants.
Estatus de la llengua: situació legal i demogràfica de  la llengua.
Modalitats de projecció
de la llengua:

activitats turístiques relacionades amb la llengua o tipus de
presència de la llengua en les pròpies activitats.*

Mercat a qui s’adreça: figura, en primer lloc, el destinatari-client a qui s’adreça el
model turístic analitzat.

Institucions implicades: Institucions que impulsen les polítiques turístiques
esmentades.

Finançament: Institucions externes que donen suport financer a les
polítiques públiques esmentades.

*Només hi figuren les activitats turístiques sobre les quals tenim constància i que entenem que s’hi
efectua alguna forma de projecció explícita de la llengua relacionada específicament amb el
turisme o en el context de la promoció turística.

El turisme lingüístic
El mercat global d’estudi d’anglès a l’estranger s’estima que arriba als 9.600 Milions de

dòlars, amb 1,3 milions d’estudiants que fan estades de més de vuit setmanes de mitjana.

Més de la meitat d’aquests ingressos se’ls emporta el Regne Unit (LTM, 2004a), país que

es calcula que rep anualment unes 600.000 persones que es matriculen a cursos d’anglèsW-

09. El Canadà rep aproximadament 100.000 estudiants (AILIA, 2004; Yarymowich, 2003,

W-09 http://www.britishcouncil.org/learning-learn-english-uk.htm
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2004). Tots els països anglosaxons competeixen aferrissadament per fer-se amb els

beneficis econòmics d’aquest mercat gegantí.

El propi Estat Espanyol, a través de la Direcció General de Comerç i Inversions del

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, i dins el “Programa de calidad en los productos

turísticos”, establí el 2001 el “Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático”, que ha

donat lloc a diverses inversions i iniciatives, entre elles, un pla de marketing específic a

través de Turespaña, la web de la qual remet a l’Instituto Cervantes, on es poden fer

cerques i trobar, per exemple, una oferta de 114 cursos a Barcelona ciutat. Segons les

estimacions de Language Travel Magazine, l’any 2003 l’Estat espanyol rebé 88.000

estudiants, quantitat prou significativa, tot i que sembla que la mitjana d’estada fou de cinc

setmanes i la despesa prop de quatre vegades menys per individu que els que anaren a

estudiar al Regne Unit (vegeu LTM 2004a, 2004b).

Una exploració a les diverses ofertes turístiques espanyoles no dóna a entendre que les

unitats de turisme de les administracions hagin treballat gaire aquest tema; però ja es

detecten alguns moviments interessants. En la darrera edició de la Feria Internacional del

Turismo Cultural (Màlaga, 13-16 d’Octubre de 2005), la cambra de comerç de Màlaga

havia organitzat un dispositiu de trobada entre escoles d’espanyol i operadors turístics

estrangers. Per altra banda, dins el material de promoció corrent de diversos expositors,

hom podia trobar-hi ofertes diverses de cursos d’espanyol per a estrangers, combinades

amb activitats de lleure i de turisme. També hi havia una taula de distribució de fascicles

divulgatius de la Federación Española de Asociaciones de Español para Extranjeros

(FEDELE). A la fira, hom podia trobar fins a 36 ofertes de cursos d’espanyol per a

estrangers en diversos llocs d’Espanya (i una oferta de català provinent de la Universitat

d’Alacant). Quant a destinacions, a banda de Màlaga (13 escoles), la que més despuntava

era Alacant (12 escoles, si hi comptem Dènia) i després Valladolid (5), Salamanca (2) i

Sevilla (vegeu annex 2). Cal esmenter també la guia “Estudiar Español en España”,

publicada per FEDELE, finançada en col•laboració amb Turespaña i l’Instituto Cervantes

en diversos idiomes. FEDELE es presenta com una entitat constituïda per set associacions,

que es dedueix que corresponen a set comunitats autònomes (Catalunya, País Valencià,

País Basc, Castella i Lleó, Madrid, Andalusia i Canàries) i de la qual en formen part 66

escoles que. La guia també ofereix una pàgina amb dades, on s’afirma que l’estat rep uns
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130.000 estudiants cada anys, amb un impacte econòmic d’entre 240 i 270 milions d’euros

i uns índexs de creixement anuals d’entre el 7% i el 9% (FEDELE, 2005).

En tot cas, predominen les iniciatives estrictament privades, amb unes poques ofertes

lligades a universitats (4). La impressió general és que la constel•lació d’escoles privades

que es dediquen al negoci de moment es limiten a procurar que les administracions

participin en la difusió dels seus serveis, de manera que els seus fullets arribin almenys a

les taules dels expositors. No es troben enlloc ofertes de turisme idiomàtic integrades

clarament dins el mostrari de les administracions i inserides en les pròpies línies de disseny

institucional al costat d’altres menes d’ofertes. Per tant, estem davant d’una situació

relativament anòmala i provisional en què iniciatives estrictament privades són tractades

com d’interès públic. Només en el cas de la Junta de Castilla y León s’evidencia una

participació important de les administracions públiques, que es reflecteix en el següent text

aparegut recentment a la seva web turística:

Castilla y León ha elaborado un ambicioso Plan de Aprendizaje del Español

para extranjeros con el propósito de consolidar a la Región como uno de los

mejores destinos para aprender español, una lengua que hablamos más de 400

millones de personas en el Mundo.12

És digne de comentari el fet força usual que hom pugui anar a aprendre llengües molt

esteses a països on aquestes llengües no són pròpies. A banda dels Països Catalans, hom

pot trobar nombrosos exemples al Quebec, Escòcia, Irlanda i Gal·les. La revista Language

Travel Magazine, especialitzada en la indústria de l’ensenyament de llengües, presenta

sovint aquestes destinacions tot dissimulant o amagant l’existència de les altres llengües,

probablement perquè percep que el coneixement de la situació sociolingüística real podria

desanimar alguns clients i perjudicar les empreses que hom pretén promoure (vegeu Evans,

2004 i Norris, 2005).

Altrament, tant als Països Catalans com, en major mesura, a Irlanda i Gal·les, hi ha

experiències de turisme lingüístic en la llengua pròpia. En parlarem en els apartats

corresponents a cada llengua.

12 Web de Turismo de la Junta de Castilla y León (2006) Aprendizaje del español “Castilla y León, territorio
mundial español”. www.turismocastillayleon.com; apartat de commemoracions.
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El cas de les Illes Shetland
Precedents (data) No consten Any d’inici: 2002

Parlants de la
llengua

No n’hi ha actualment. Estatus de la
llengua

Varietat històrica
desapareguda

Modalitats de
projecció de la
llengua.

Senyalització toponímica.

Mercat a qui
s’adreça

Països escandinaus (exterior).

Institucions
implicades

Consell de les Illes Shetland
(eq. Consell Comarcal)

Finançament N/A.

Les illes escoceses Shetland, situades prop de Noruega, foren colonitzades per víkings i

s’hi parlà una varietat del nòrdic fins al segle XVIII. El maig de 2002 el departament de

carreteres del Consell d’aquestes illes sol·licità finançament a l’executiu escocès per

introduir retolació bilingüe anglès-nòrdic per tal d’atraure turistes escandinaus (Blässar,

2002). Segons fonts del dit Consell, l’executiu escocès es manifestà contrari a la retolació

bilingüe en aquest context, per la qual cosa s’està estudiant la possibilitat d’incorporar el

nòrdic en altres modalitats de senyalització informativa.

El franco-provençal
Precedents (data) No consten Any d’inici: 2003 (aprox.)

Parlants de la llengua 110000 Estatus de la llengua No oficial, minoritària,
baix prestigi.

Modalitats de
projecció de la
llengua

- Museu/exposició sobre la llengua.
- Altres possibilitats no concretades.

Mercat a qui s’adreça No consta.

Institucions
implicades

Municipi. Finançament N/A.

Aquesta llengua és una varietat romànica de transició entre l’occità i el francès, el territori

de la qual se situa a la zona fronterera entre França, Itàlia i Suïssa. En un estudi recentment

presentat per Mathey i Maitre (2004), s’explica el cas d’un municipi dels Alps suïssos que

es plantejà la possibilitat d’utilitzar la pròpia parla local en el context de l’oferta de

patrimoni cultural en combinació amb algunes iniciatives per encoratjar-ne l’ensenyament i
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l’ús. Segons els mateixos autors, el municipi havia fins i tot creat una petita exposició

sobre les característiques d’aquesta llengua; però al capdavall el projecte no tirà endavant

quan es veié que la mateixa població local tenia el propi parlar en molt baixa consideració.

L’estudi en qüestió dona a entendre que aquest parlar patia una estigmatització social molt

forta, semblant al d’altres llengües de l’estat francès (com ja ho indica el fet que

l’anomenessin popularment patois).

La comunitat helenoparlant italiana
Precedents (data) No consten Any d’inici: 2000

Parlants de la
llengua

Entre 2500 o 25000
segons la font.

Estatus de la
llengua

No oficial,
minoritària.

Modalitats de
projecció en l’àmbit
turístic

- Espectacles musicals o escènics.
- Lectures de poemes.
- Visites a indrets.
- Museu/exposició (multimèdia) sobre la llengua.

Mercat a qui
s’adreça

Italià preferentment.

Institucions
implicades

Empresa a partir d’un
conveni entre municipis

Finançament Oficina Europea de
Llengües Menys
Usades (EBLUL)

És una comunitat que prové de les antigues colonitzacions hel·lenístiques del sud d’Itàlia,

situada en una zona predominantment rural i econòmicament deprimida. Segons les dades

del projecte EuromosaicW-11, resten uns 2500 parlants i altres fonts n’hi atribueixen

13.000W-12 i fins 25.000 (Valencic, 2000a). Sembla ser que la majoria de parlants són

d’edat adulta o avançada, cosa que anticipa una reculada ràpida de l’idioma si hom no

reacciona i s’organitza amb rapidesa, cosa que alguns grups estan fent per tal de consolidar

la posició de l’idioma en l’ensenyament i també per trobar formes de promoure

econòmicament la comunitat.

Els diversos municipis amb presència d’aquesta minoria s’han conveniat i, conjuntament

amb grups locals, han posat en marxa una nova política turística fonamentada en els

elements lingüístics i culturals grecs. A tal fi, s’ha creat l’empresa ATLANTE, Società

W-11 http://www.uoc.es/euromosaic
W-12 http://www.mercator-education.org
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Cooperativa di servizi per il Turismo ed il Territorio, que és l’organisme que lidera

aquesta iniciativa.W-13

Les activitats relacionades amb llengua i cultura inclouen concerts de música grega,

lectures de poesia grega, mostres de vídeos i visites a indrets especials, tant de caire

arqueològic com més actual. S’ha parlat del desenvolupament d’un museu multimèdia de

la llengua “Griko” (tal i com s’anomena la varietat local), incloent-hi una llibreria virtual

de manuscrits localitzats en biblioteques de fora de la regió (Valencic, 2000b).

Fins a la data, però, no està clar de quina manera s’han formulat aquestes iniciatives i les

polítiques de promoció turística. No sabem com es conceptualitza exactament la inserció

de la llengua en les activitats i indrets de visita i en quines pràctiques es tradueix, a banda

de la poca informació citada provinent de la revista Eurolang. No sabem, per exemple,

quines varietats del grec es projecten, ja que hi hauria diverses opcions: a) la varietat local,

b) el grec estàndard modern, que és el que s’ensenya formalment en molts casos (a voltes

amb finançament del propi govern grec); o bé c) la varietat més antiga o el Katharevousa,

molt present en els actes religiosos i que podria resultar familiar als afeccionats a les

llengües clàssiques. Tampoc no s’esmenta enlloc si s’intenta atraure turistes de Grècia. De

fet, els pocs documents a què hem accedit parlen més de turistes russos i italians (la

majoria). En tot cas, és significatiu que fins a la data no haguem trobat cap web sobre

aquesta comunitat o sobre l’oferta turística que estigui en grec. Fins i tot una web que

aspira en teoria a projectar aquest grup lingüístic a internet està únicament en italià.W-14 No

és de descartar que la comunitat tingui dificultats per utilitzar la varietat local en

comunicacions formals degut a una situació d’estandardització parcial. Per tant, i malgrat

que Atlante fou fundada el 1996, hem de pensar que aquesta política de promoció turística

del patrimoni cultural i lingüístic es troba encara en fase de conceptualització i

d’experimentació. Cal observar també que les fonts de finançament d’aquestes iniciatives

(l’Oficina Europea de Llengües Menys Usades, autoritats locals i regionals italianes) són

molt modestes, a diferència del que passa amb els casos gal·lès i canadenc, que veurem

més endavant.

W-13 http://atlante.clio.it
W-14 http://www.grikamilume.com/indexel.htm
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El maorí
Precedents (data) No consten Any d’inici: No consta

Parlants de la
llengua

150000. Estatus de la
llengua

Oficial,
minoritària.

Modalitats de
projecció de la
llengua

- Imatge de marca d’objectes i esdeveniments.
- Aprenentatge simplificat/lúdic per part del turista.
- Participació en activitats culturals/tradicionals.

Mercat a qui
s’adreça

Internacional.

Institucions
implicades

Sector públic i privat en
general.

Finançament N/A.

És la llengua parlada a Nova Zelanda per la població anterior a la colonització britànica.

Aquesta colonització s’articulà a partir d’un tractat formal entre els maorís i els anglesos,

de forma que la població autòctona no patí els processos de desplaçament extremadament

violents d’altres contextos colonials. Amb tot, i malgrat l’existència d’infrastructures

educatives (per bé que relativament inestables) per als seus parlants, aquesta llengua patí

un procés continuat de substitució fins que unes mobilitzacions populars als anys 60 i 70

endegaren un procés de recuperació que està encara en marxa. Segons Spolsky (2003), en

el cens de 1996 s’identificava com a maorí el 15% de la població, de la qual el 15% deia

que podia parlar la llengua (per tant, unes 150.000 persones).

No tenim notícia que les administracions neozelandeses s’hagin plantejat una política

específica relacionada amb el maorí en el camp del turisme. Tot i així, aquesta comunitat

ha desenvolupat de fa molt de temps una oferta turística específica important on la

presentació del paisatge es combina amb la posada en escena de nombrosos elements de la

cultura maorí: artesania, costums, danses, etc. En aquests contextos, la llengua maorí hi és

extraordinàriament present, per bé que no com a llengua de comunicació, sinó com a

llengua de denominació o de marca (Branding): noms de llocs, artefactes, elements

tradicionals, rituals, esports o persones. En tot cas, és clar que els serveis s’ofereixen a un

mercat angloparlant i en anglès (no hem trobat cap web d’oferta turística en maorí).

Malgrat això, en determinats aspectes, el maorí pot semblar més present que el mateix

gal·lès o gaèlic irlandès per aquest ús intensiu d’estratègies per a visibilitzar-lo. Així, la



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 44

web turística de la província de King CountryW-15 conté una referència en la pàgina d’inici

a la llengua maorí, on es dóna informació sobre la seva història i fins una petita llista

d’expressions per a saludar-se, que dóna peu a invitar els visitants a assistir a algunes

cerimònies on es poden observar alguns rituals comunicatius de la cultura tradicional

maorí.W-16 Tot plegat contribueix a donar la impressió que el visitant pot endinsar-se en

una experiència de coneixement i reconeixement de la identitat maorí que inclou un ús

simbòlic de la seva llengua. Probablement el millor exemple és el de l’empresa Potiki

Adventures,W-17 que ofereix itineraris que pretenen sintetitzar el gaudi del paisatge i el

coneixement de la cultura maorí, incloent-hi la llengua. Concretament, en un apartat

anomenat “Glossary”, podem llegir:

“Here is the Potiki Adventures guide to Maori language and Kiwi slang. You

will probably hear a lot of these words when you come out on our trips. But

don’t worry - we translate as we go! (...) Email us if you come across any other

words or phrases you would like translated and we’ll do our best to help you

out.“

Així, és en aquest context on hem trobat l’únic cas en què realment s’intenta atraure el

visitant tot indicant que acabarà aprenent uns rudiments de la llengua, per bé que també es

tranquil·litza el client assegurant explícitament que això no és estrictament necessari.

Els espais cèltics de les Illes Britàniques
Les Illes Britàniques constitueixen un espai predominantment anglòfon on les llengües

cèltiques que es parlaven abans de les migracions germàniques han estat desplaçades a la

perifèria de les illes, en els llocs més distants dels nuclis urbans i industrials.

Històricament, les élites anglòfones han exercit el lideratge polític i econòmic d’una forma

tan aclaparadora que els parlants de gal·lès, gaèlic escocès o gaèlic irlandès no han tingut

cap possibilitat pràctica de sobreviure en cap espai econòmic que no fos de caràcter rural,

amb algunes excepcions notòries en el gas gal·lès. La migració cap a la ciutat ha estat

tradicionalment acompanyada de l’assimilació a la cultura anglòfona i les restes de les

comunitats celticoparlants s’han mantingut en entorns sotmesos a un empobriment i un

W-15 http://www.kingcountry.co.nz
W-16 http://www.tall-tale.co.nz/index2.htm, http://www.kotane.co.nz
W-17 http://www.potikiadventures.com
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despoblament continus des del segle XIX.13 En tot cas, cal esmentar que, en tots aquests

contextos, les esglésies respectives, sempre de denominació no anglicana, han contribuït en

molts casos a mantenir el prestigi i l’ús de les llengües cèltiques, així com la consciència

nacional en general.

La independència d’Irlanda no aconseguí aturar el procés accelerat d’abandonament

lingüístic que es donava a l’illa en aquella època. Segons el projecte Euromosaic, prop del

5% dels irlandesos tenen l’irlandès com a primera llengua i un 10% en fan un ús sovintejat

en un país d’aproximadament 3,5 milions d’habitants. En aquest context, però, la situació

d’oficialitat de la llengua i l’encoratjament institucional han fet que actualment la majoria

de parlants pertanyin a les classes mitjanes urbanes que l’han après generalment a l’escola.

Els parlants de gal·lès superen de poc el mig milió i constitueixen prop d’un 19% de la

població del País de Gal·les. El gaèlic escocès consta d’uns 66.000 parlants sobre una

població total de 5 milions, la meitat localitzats a les zones més remotes de les Terres Altes

i les Illes Occidentals d’Escòcia. Una bona part dels parlants de Gal·lès i Gaèlic escocès

resideixen a les zones urbanes en entorns molt anglicitzats i on hi ha, per tant, poques

possibilitats d’usar o sentir aquestes llengües en espais públics.

Des del punt de vista de la política turística, té sentit veure aquestes tres comunitats

lingüístiques com un conjunt pel fet que els respectius grups mobilitzats pel tema de la

llengua i algunes administracions estan en contacte estret i es detecta clarament que hi ha

transferències de discursos, iniciatives conjuntes i sinèrgies en aquest camp i en d’altres.

En termes generals, el que veiem és la promoció de polítiques turístiques destinades a

desenvolupar econòmicament les zones rurals on les respectives llengües hi són més

presents, en un intent d’aturar els processos de despoblament tot facilitant als parlants la

possibilitat de guanyar-se la vida en el seu lloc d’origen (vegeu Meirion, 2002b).

13 Fa uns anys, al País de Gal·les vaig visitar-hi una exposició dedicada a algunes comunitats galesoparlants
que es formaren a l’entorn de la indústria minera i que -hom argumentava- permeteren una certa
modernització de la societat gal·lesa. En l’exposició, però, no quedava clar qui eren els propietaris de les
mines i com funcionaven lingüísticament les noves colònies mineres o fabrils. En tot cas, podria ser que
aquesta mena de desenvolupaments haguessin facilitat una major pervivència del gal·lès, que és la llengua
que està en una situació més consolidada de la família cèltica.
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El gaèlic escocès

Precedents (data) No consten Any d’inici: 2000

Parlants de la
llengua

66000. Estatus de la
llengua

No oficial,
minoritària.

Modalitats de
projecció de la
llengua

- Oferta d’ensenyament de la llengua.
- Espectacles musicals o escènics.
- Imatge de marca d’objectes i esdeveniments.
- Senyalització toponímica.
- Web específica de turisme i llengua.
- Participació en activitats culturals/tradicionals.
- Contacte amb parlants i oportunitat de practicar.
- Visites a indrets.
- Museu/exposició sobre la llengua.
- Reconstruccions de llocs tradicionals/històrics.

Mercat a qui
s’adreça

Escocesos anglòfons, Internacional.

Institucions
implicades

Consell de Turisme de les
Highlands

Finançament N/A.

El govern escocès considera el turisme com la seva indústria principal.14 Paisatge i història

són els elements clau de la seva oferta i hom ha començat a desenvolupar-ne els aspectes

lingüístics en relació al gaèlic del nord, tot i que sembla que es deixa de banda el dialecte

anglosaxó del sud. Les primeres notícies que tenim són de l’any 2000, quan començaren a

sortir amb força iniciatives encaminades a endreçar la posició del gaèlic dins el marc de

l’oferta turística (Hijmans, 2000b). Actualment el Highlands of Scotland Tourist Board

dóna una mínima informació sobre què cal fer per sentir parlar gaèlic, aprendre’l o

participar en activitats en aquesta llengua. Hi ha retolació bilingüe a bona part de les

Highlands com una forma de visibilitzar-la. S’ha creat una web turística específica per a

planificar les vacances relacionades amb la llengua gaèlica escocesa, amb informació

lingüística i històrica de tota mena, cosa que implica que el turisme és una de les formes

més importants de projecció d’aquesta llengua a internet.W-18 Inclou, a banda de les

modalitats de visites i activitats habituals, ofertes de cursos, de concerts de música gaèlica,

museus d’història i exposicions d’art gaèlic, visites a indrets d’especial significació en la

història de la llengua (p.e. lloc on es trobà el primer manuscrit, l’equivalent d’Organyà) i

poblats reconstruïts. També es recomanen estratègies per poder arribar a escoltar gent

14 La seva web de promoció turística té versió catalana: http://www.visitscotland.com/ca/.
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parlant gaèlic en la vida ordinària o per practicar la llengua, ja que els espais on es parla

són molt restringits.

En relació al gaèlic escocès, l’administració i la majoria d’actors socials veuen el tema de

la llengua bàsicament com un element del paisatge, potser més clarament que en cap altre

context. És de remarcar el fet que el Partit Nacional Escocès es plantegés introduir una

menció sobre la llengua a la Llei de Parcs Naturals (Hijmans, 2000b), fet que finalment no

prosperà. En tot cas, hom nota que les administracions no han donat a la llengua en aquest

àmbit l’impuls conceptual i econòmic que podem trobar a Gal·les o a Irlanda, així com el

fet que la pròpia comunitat és tan reduïda que difícilment pot justificar un ús molt ampli de

la llengua en termes de mercat (uns 66000 parlants, quasi deu cops menys que el gal·lès).

És força difícil trobar serveis que assegurin una atenció al client en gaèlic i fins i tot es

dóna el cas que en alguns espectacles musicals s’ofereixen cançons tradicionals traduïdes a

l’anglès. És possible que la dispersió geogràfica de la pròpia comunitat també dificulti les

coses, ja que es troba localitzada en illes i llocs remots on s’han d’organitzar els serveis de

manera que justifiquin almenys una visita d’un dia complert. Probablement això també

explica el fet que hi hagi poca especialització geogràfica de l’oferta: molts punts ofereixen

serveis semblants. Per exemple, el Skye Museum of Island LifeW-19 ofereix una

reconstrucció d’una comunitat gaèlicoparlant tradicional. Té la web només en anglès i la

mateixa idea es pot trobar (amb variacions) en altres indrets com el Clan Cameron

Museum, el Gearrannan Village i el Gairloch Heritage Museum. Sí que es detecta un ús

significatiu del gaèlic en la denominació de productes que pretenen projectar un sentit de

localització i autenticitat.

El cas escocès no aporta elements d’interès més enllà d’aspectes que trobarem més

treballats al País de Gal·les. En tot cas, hom pot esmentar una atracció interessant, l’Aros

Centre de l’Illa de Skye,W-20 que constitueix una infrastructura cultural polivalent que

combina el servei als residents a l’illa i als turistes, amb diverses exposicions sobre la

cultura o la natura de l’indret, activitats culturals de tota mena i recursos (llibres, CD, etc.)

que hom pot adquirir igualment per internet:

“This website offers an exciting opportunity to experience some of the riches

of Scotland's heritage and culture that we promote at Aros. Through our highly

W-18 http://www.gaelic-scotland.com
W-19 http://www.skyemuseum.co.uk
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efficient mail order service we can supply books, cds, videos, and many other

quality products from some of Scotland's most creative talent.

Why not order a book of Sorley MacLean's magical poetry, enjoy Runrig live

in concert, read about Scotland's historical past or indeed- 'Teach yourself

Gaelic'?“

Com es pot veure, la llengua gaèlica apareix al costat d’altres elements de l’oferta cultural

escocesa. Això dóna peu a parlar d’un tema pangaèlic interessant, com és la popularitat

internacional de la música cèltica tradicional en el camp de la música folk. L’èxit d’aquesta

música, l’estètica New Age i la mil·lenària mitologia cèltica (origen del mite d’Artús, dels

druides, etc.) és un dels elements que ha contribuït a la promoció internacional d’aquestes

destinacions i també a l’interès per les cultures i les llengües cèltiques. Aquest interès a

vegades es tradueix en alguns contextos en agrupacions que podríem anomenar

neotradicionals, com les que estudiaren Wray et al. (2003) en la coral gal·lesa d’una escola

universitària dels Estats Units, on la gran majoria dels participants no tenien cap connexió

prèvia amb la cultura gal·lesa. Aquesta mena de tendències culturals reforcen els mercats

de productes associats a la cultura cèltica i fins proveeixen clients per als cursos d’estiu de

llengua.

L’irlandès

Precedents (data) No consten Any d’inici: 2002 (almenys)

Parlants de la
llengua

350000 Estatus de la
llengua

Oficial,
minoritària.

Modalitats de
projecció de la
llengua

- Sense of place.
- Oferta d’ensenyament de la llengua.
- Espectacles musicals o escènics.
- Web específica de turisme i llengua.
- Participació en activitats culturals/tradicionals.
- Contacte amb parlants i oportunitat de practicar.

Mercat a qui
s’adreça

Irlandès anglòfon, Internacional.

Institucions
implicades

Departament (Ministeri)
d’afers comunitaris, rurals i
del Gaeltacht; Autoritat del
Gaeltacht

Finançament Interreg

W-20 http://www.scotlandcreates.com/aros/
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El turisme és una de les fórmules que s’ha adoptat per a la promoció específica del

Gaeltacht, és a dir, el conjunt d’enclavaments de la costa occidental, de caràcter

predominantment rural, on encara es parla el gaèlic irlandès com a llengua de cada dia. És

per això que els afers lingüístics se situen sota la jurisdicció del Roinn Gnóthaí Pobail,

Tuaithe agus Gaeltachta [RGPTG], ‘Departament d’afers comunitaris15, rurals i del

Gaeltacht’, el qual presenta la llengua com a “a vital part of the living heritage of the State

and an important natural resource.”W-21 L’informe de 2002 de la Choimisiún na

Gaeltachta, que parla del “turisme cultural i lingüístic”, conclou el següent:

“The Commission is of the view that sectors such as information technology,

the language industry, the social economy, cultural tourism, and leisure and

arts activities provide the main opportunities for employment growth in the

Gaeltacht in the immediate short-term.” (Choimisiún na Gaeltachta, 2002: 14)

Les recomanacions d’aquesta comissió són consistents amb el llibre blanc de

desenvolupament rural de 1999, on es parla del turisme bàsicament com una forma de

crear ocupació en zones rurals. També es parla del “sense of place” i de la llengua

irlandesa com a valor afegit en les àrees on es parla (RGPTG, 1999).

La política turística en aquesta àrea la impulsa l’Údarás na Gaeltachta, “l’Autoritat del

Gaeltacht”, un organisme que consta en part de càrrecs electes i en part de càrrecs

nomenats per l’RGPTG.W-22 Aquest organisme s’encarrega de procurar, per exemple, que

les empreses de la zona utilitzin el gal·lès i participin en iniciatives de promoció d’aquesta

llengua. En matèria de turisme, ha creat la marca GaelSaoire, “Vacances al Gaeltacht”, a

l’entorn de la qual s’articula l’estratègia de promoció del turisme lingüístic i cultural.W-23

Les activitats proposades són les usuals de les destinacions que venen paisatge (excursions,

rutes a peu o en barca, golf, pesca) i també els museus i els centres d’interpretació.

Però, a banda d’això, hi ha una oferta molt gran de cursos i centres (un total de 8) per a

l’aprenentatge de l’irlandès que normalment inclouen tota mena d’activitats turístiques

complementàries, entre les quals sovintegen activitats relacionades amb la música i el

15 Els termes originals, póbail ‘poble’ o community, remeten a l’ús contemporani d’aquest terme en els països
de parla anglesa, i que correspon al que en català s’han anomenat tradicionalment ‘classes populars’, ‘poble’
o ‘gent del carrer’.
W-21 http://www.pobail.ie/en/IrishLanguage/
W-22 http://www.udaras.ie
W-23 http://www.gaelsaoire.ie
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folklore. Com a experiència destacada en aquest àmbit, s’esmenta sovint l’escola Oideas

Gael,W-24 a la localitat de Gleann Cholm Cille, County Donegal (Hijmans, 2000a). També

hi ha una ruta associada al poeta de llengua anglesa Francis Ledwidge.

A banda de l’oferta específicament associada amb el Gaeltacht, cal esmentar el programa

Intercelt, producte d’un conveni entre el Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, el ‘Consell

Nacional del Gaèlic’W-25 i l’empresa gal·lesa Menter a Busnes, amb finançament del

programa europeu Interreg.16 Es tracta bàsicament d’un catàleg en web de les ofertes

turístiques lingüísticoculturals irlandeses i gal·leses. En tot cas, el seu llenguatge i objectius

semblen inspirats pels plantejaments gal·lesos:

“The primary aim of Intercelt is to help firms within the language/culture based

tourism sector to realise the potential for growth which exists in this area. This

objective is to be achieved through the provision of research, marketing and

other supports necessary for firms to attract new customers.”W-26

La major part de l’oferta de cursos de llengua, uns 60 de tota mena de nivells i tipus, es

concentra a l’estiu i es combina amb altres activitats culturals. A més, també hi ha una

oferta important de cursos que tracten temes artístics, històrics, culturals, etc. en anglès o

irlandès.

En general, tot sembla indicar que l’oferta de turisme lingüísticocultural s’adreça

majoritàriament a un mercat nacional, especialment el dels irlandesos angloparlants que

volen practicar o millorar el seu irlandès, així com a la diàspora irlandesa a Nordamèrica.

Cal tenir present que aquest turisme lingüístic es beneficia sobretot de les polítiques

lingüístiques estatals que, en oferir avantatges econòmics a les persones competents en

irlandès, animen a molts irlandesos a invertir-hi tot combinant interessos econòmics,

culturals i de lleure. En tot cas, part de l’oferta està organitzada per a facilitar l’accés als

turistes no estrictament lingüístics.

W-24 http://www.oideas-gael.com
W-25 http://www.comhdhail.ie
16 Altres activitats del Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge es poden consultar a www.gaelport.com.
W-26 http://www.intercelt.ie/more_about_intercelt/more_about_intercelt.htm
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El gal·lès

Precedents (data) 1987 Any d’inici: 1998
Parlants de la
llengua

550000. Estatus de la
llengua

Oficial,
minoritària.

Modalitat de
projecció en l’àmbit
turístic

- “Sense of place”
- Llengua de comunicació
- Oferta d’ensenyament de la llengua.
- Imatge de marca d’objectes i esdeveniments.
- Senyalització toponímica.
- Visibilització en diversos àmbits i activitats.
- Formació professional.
- Aprenentatge simplificat/lúdic per part del turista.
- Museu/exposició de la llengua.
- Reconstruccions de llocs tradicionals/històrics.

Mercat a qui
s’adreça

Anglòfon, Internacional.

Institucions
implicades

Consell Gal·lès de Turisme,
Consell de la Llengua
Gal·lesa

Finançament LÉADER II

El País de Gal·les és probablement el context on, històricament, la relació entre llengua i

turisme ha estat objecte de més debat i polèmica. Com explica a bastament l’estudi de

Phillips (2000), la societat gal·lesa, i especialment la gal·lesoparlant, ha viscut des de la

postguerra una relació contradictòria amb el turisme. Per una banda, hom volia i

necessitava accedir als recursos i beneficis que aportava i, per l’altra, hom patia les

conseqüències de la massificació, la immigració de treballadors i jubilats, l’augment del

preu dels habitatges, el deteriorament del medi ambient i la dislocació de les comunitats

locals. Nombrosos pobles han presenciat l’emigració de la població jove i la transformació

d’una zona gal·lesoparlant en un nou enclavament de predomini angloparlant. Els anys

1980 conegueren l’actuació de grups de sabotatge que cremaven segones residències,

alhora que entre la població gal·lesoparlant s’anaven imposant actituds refractàries al

turisme i als turistes. Davant d’això, una comissió especial de la Cambra dels Comuns ja

cridà l’atenció sobre la necessitat de desenvolupar una política turística compatible amb

“l’estil de vida, la cultura i el medi ambient” de Gal·les. El 1998, després de constatar que

molts visitants tenien un interès per conèixer la llengua i la cultura gal·leses, el Consell de

Turisme i l’empresa promotora Menter a Busnes iniciaren la campanya “Croesawiaith”17

per tal de sensibilitzar el sector sobre el tema. Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (1999), la
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Societat per la Llengua Gal·lesa, ja fa anys que té sobre la taula una proposta per a una

política global de l’habitatge a Gal·les, tema que aviat es debatrà a la recentment creada

Assemblea Gal·lesa. Actualment, algunes autoritats gal·leses han començat a exigir d’ofici

estudis d’impacte lingüístic en els procediment d’autorització de grans projectes

urbanístics.

Amb aquests antecedents, no és d’estranyar que sigui al País de Gal·les on hi trobem les

reflexions més elaborades sobre temes de llengua i turisme, tema que constitueix una de les

línies d’investigació de la Universitat de Càrdiff.W-27 Les polítiques de promoció del

turisme i de la llengua al País de Gal·les han rebut un impuls molt significatiu des de la

creació de la nova Assemblea Gal·lesa el 1999. Una bona part de les iniciatives en aquest

àmbit han estat finançades amb l’ajut del programa LEADER II de la Unió Europea,W-28

cosa que ha assegurat un volum de recursos important.  Fins a la data, dos organismes han

tingut el protagonisme en aquest àmbit: El Bwrdd Croeso Cymru (BCC), el ‘Consell

Gal·lès de Turisme’ i el Bwrdd yr Iaith Gymrae (BIG), el ‘Consell de la Llengua

Gal·lesa”.18

El BCC promou l’ús de la llengua gal·lesa en totes les seves activitats. L’eix de la seva

estratègia es vehicula amb l’expressió “sense of place”, ‘sentit del lloc (on ets)’:

“A sense of place embraces everything that is unique about a country, those

special and memorable qualities that resonate with local people and visitors

alike, our everyday lives are someone else’s adventure!”W-29

La llengua és un element important en la construcció d’aquest “sentit del lloc”, per la qual

cosa el BCC ha publicat un manual de recomanacions adreçat als empresaris del sector, en

el qual es pot llegir el següent:

THERE ARE MANY WAYS TO WORK with the Welsh language, both

spoken and written. Welsh is the natural form of communication for many

people in Wales. Its use can enhance the appeal of your business. It’s a good

17 Literalment vol dir “benvinguda en la llengua” o “acolliment en la llengua”, combinant el doble sentit de la
paraula gal·lesa croeso, ‘benvingut’, que també s’utilitza per denominar el ‘turisme’.
W-27 http://.www.global.cardiff.ac.uk/
W-28 http://www.cymad.org
18 Recentment, el govern gal·lès ha decidit abolir el Consell de la Llengua Gal·lesa i el Consell Gal·lès de
Turisme en el marc d’una reestructuració global de l’administració destinada a incorporar aquestes entitats de
caràcter paraestatal a l’organigrama del govern (vegeu Morgan, 2004).
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selling point – it adds an interesting new dimension to what visitors can

discover and appreciate, and also demonstrates that you’re proud to be in

business here and that you respect the country’s culture. And it’s fun! (Bwrdd

Croeso Cymru, sense data-a; secció 4, pàg. 2)

La mateixa publicació inclou idees de com introduir i sovintejar expressions gal·leses en la

comunicació amb els visitants. El BCC també ha publicat un manual de recomanacions per

a la senyalització bilingüe (Bwrdd Croeso Cymru, sense data-b) i ha col·laborat amb el

Consell de la llengua gal·lesa en l’elaboració de guies per a l’ús del gal·lès en l’àmbit

concret de l’hosteleria (BIG, sense data-c) i en la formació dels professionals del sector,

especialment perquè el personal d’atenció al públic desenvolupi formes d’ús del gal·lès,

encara que siguin simbòliques.19 Com en el cas de Catalunya, el valor paisatgístic de la

destinació Gal·les ja és reconegut, per la qual cosa té sentit invertir en la projecció dels

aspectes històrics i culturals.

Figura 4
Retolació en gal·lès a Aberystwyth.

Foto: Joan Pujolar

W-29 http://www.wtbonline.gov.uk/34320/DOWNLOAD_LIST.html
19 Cal tenir present que l’aprenentatge del gal·lès per als angloparlants normalment porta més esforç que el
català per als castellanoparlants. Alguns cursos estan destinats a fer que les persones aprenguin a fer un ús
mínim, a voltes simbòlic, del gal·lès, cosa que tant els parlants com els visitants agraeixen.
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Cal assenyalar que les webs de turisme gal·leses presenten clares diferències en el

tractament de les qüestions lingüístiques i culturals segons si s’adrecen als professionals

del sector o als visitant o turistes. L’oferta orientada al visitant continua fent èmfasi en les

vivències paisatgístiques, tot i que ja se li insinua l’existència del nou “camp d’exploració”

que el BCC està obrint. En aquest marc, la llengua gal·lesa és tractada com un atractiu més,

per bé que no com una prioritat, i s’ofereix al visitant la possibilitat d’aprendre-la. També

s’ofereixen rutes literàries d’autors gal·lesos de llengua anglesa.W-30.

També és interessant l’experiència de Menter a busnesW-31, una empresa dedicada a

l’assessorament i promoció econòmics. Entre altres activitats, ofereix un premi a les

iniciatives turístiques que contribueixin a una millor projecció de la identitat gal·lesa en

col·laboració amb el Bwrdd Croeso Cymru. Encara que sigui una cita llarga, crec que és bo

apreciar la forma de presentació de les destinacions gal·leses desenvolupada per Menter a

Busnes:

“This is Cymru [‘Gal·les’, en gal·lès], held together by language and culture in

communities with distinct identities. You will find the real Cymru in its people.

You hear it on street corners and in pubs, in town on market days, on football

and rugby pitches, in the sound of hymns from a chapel vestry or in the wail of

electric guitars.

There are people all over Wales who use Welsh as the everyday language of

their homes. Welsh has always been the language of traditional culture, but

today's speakers are trying to make sure that it is also the language of

commerce and computers, of film stars and rock music. Come and see for

yourselves. Welsh speaking Cymru is waiting to meet you.

Stay in hotels and guest houses or picturesque farmhouses where you will be

entertained by these people, where you can savour the freshness of home

produced food from the green pastures of Wales. Learn about local customs

and traditions by visiting festivals, events and attractions where Welsh folk

dancing, unique forms of singing both ancient and modern will enthrall you.

Drop in to pubs and clubs and join in the fun!”W-32

W-30  http://www.visitwales.com, http://www.wtbonline.gov.uk
W-31 http://www.menterabusnes.com
W-32 http://www.intercelt.ie/more_about_intercelt/more_about_intercelt.htm
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Una altra experiència interessant és el Canolfan Genedlaethol Iaith a Diwylliant, el

‘Centre nacional de llengua i cultura’ de Nant Gwrtheyrn, que és una residència per a

l’aprenentatge del gal·lès que ofereix activitats culturals i turístiques tant per als estudiants

com per als visitants.W-33

En general, l’oferta gal·lesa sembla orientada a un mercat anglòfon (Més de ¾ parts dels

turistes provenen del propi Regne Unit) interessat en el paisatge rural gal·lès i, per

extensió, en la seva història, llengua i cultura. Hom juga per tant amb la possibilitat de

mostrar la llengua com un component del paisatge social del país i com un atribut

d’autenticitat, el que Jaworski et al (2003a) anomenen la creació de linguascapes: la

llengua en la senyalització, en les cartes dels restaurants, en els noms dels establiments, en

els noms de les cambres dels hotels, en les cançons de grups folk o folklòrics, etc. En una

cadena de productes culturals i gastronòmics gal·lesos, hom pot comprar-hi postals de

paisatges damunt les quals s’hi superposa un petit vocabulari en gal·lès. De fet, són usos

lingüístics semblants als que Jaworski et al (2003b) han identificat en programes sobre

viatges de la televisió anglesa, on apareixen escenes amb personatges locals parlant altres

llengües com una manera d’ambientar les escenes, o amb el propi presentador dient

algunes frases senzilles també com una forma de construir la nova imatge del viatjant ideal

com a individu culte multilingüe.

Per altra banda, a mesura que es consolidi el govern gal·lès, cal preveure que augmentarà la

demanda local d’ensenyament d’aquest idioma i podria ser que això ajudés a desenvolupar

una xarxa d’escoles d’estiu semblant a la irlandesa.

Els espais francòfons canadencs
La relació entre francòfons i anglòfons canadencs ha estat marcada històricament per la

victòria britànica en les guerres colonials del segle XVIII. Quan les terres colonitzades pels

francesos restaren sota sobirania britànica, foren els colons, polítics, mercaders i

negociants britànics els que gaudiren de més opcions per explotar els recursos del país i

prosperar econòmicament. Els pagesos francesos foren desplaçats a terres menys fèrtils i

més remotes i accediren a propietats d’extensió més reduïda. Les classes franceses més

benestants mantingueren un cert status sempre inferior al de les élites anglòfones. En

aquestes condicions, la gran majoria de francòfons subsistiren en una situació de

W-33 http://www.nantgwr.com/
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marginalitat econòmica i sota un règim de tàcita segregació institucional, al qual contribuí

el fet que eren majoritàriament catòlics i que era l’església qui gestionava la seva xarxa

escolar. Quan emergiren els centres urbans industrials, es configurà l’estructura típica

d’una classe obrera francòfona dirigida tant a les fàbriques com a les institucions per una

élite anglòfona. Al Quebec, l’anomenada revolució tranquil·la dels 60 i 70 comportà la

presa de poder per part de les classes mitjanes francòfones emergents, que assumiren el

control de les institucions públiques mercès a la seva força demogràfica. A la resta del

Canadà, però, i especialment als estats de l’oest, una gran quantitat de francòfons s’han

acostumat a viure en un món dominat per la llengua anglesa.

Per bé que al País de Gal·les hom pot trobar desenvolupaments conceptuals i iniciatives

econòmiques originals que cerquen la valorització de la llengua gal·lesa en el mercat

turístic, les iniciatives canadenques són d’escala molt més gran i algunes tenen molta més

antiguitat, remuntant-se fins als anys 1960. Un altra característica de contrast entre

l’experiència gal·lesa i la canadenca és el fet que la darrera té el propi estat com a impulsor

primordial (vegeu Figura 5). En aquest país sempre hi ha hagut una certa tradició de

turisme identitari francòfon en forma de visites a indrets històrics, festivals de caire

semipolític o, si més no, pel senzill fet que la població francòfona sempre ha tingut una

certa tendència a preferir les destinacions on podia ser atesa en la seva llengua.20 A partir

dels anys noranta, però, el govern federal articulà una fórmula que combina

desenvolupament rural i “comunitari”, protecció de la llengua i la identitat dels francòfons

i, finalment, promoció del turisme. El tema s’ha convertit clarament en una prioritat

nacional i deriva fonamentalment dels principis de la llei de llengües oficials de 1988. A la

informació en web oferta per Patrimoine Canadien sobre la qüestió de les llengües oficials

hi trobem el text següent:

“1988: La nouvelle Loi sur les langues officielles est adoptée par le Parlement.

Elle reprend, en les précisant, les obligations de la Charte (1982) en matière

d'utilisation des deux langues dans les services gouvernementaux et au sein des

institutions fédérales. Elle expose également l'engagement du gouvernement à

20 Cal tenir present que al Canadà la població francòfona no està tan bilingüitzada com la població
catalanoparlant. No és extraordinari que alguns sectors socials tinguin dificultats i se sentin manifestament
incòmodes en contextos on calgui utilitzar l’anglès. També cal tenir present que les zones anglòfones
rarament es plantegen la necessitat d’atendre els turistes en llengües altres que l’anglès, contràriament al que
passa a pràcticament la resta del món, on els espais turístics són característicament multilingües. A això cal
afegir-hi el fet que la població francòfona havia tingut tradicionalment poc poder adquisitiu, fet que
darrerament s’està equilibrant al seu favor.
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faire la promotion de la dualité linguistique au sein de la société canadienne et

à appuyer le développement des communautés linguistiques en situation

minoritaire.”

(i més endavant)

“1994: Congrès mondial acadien: le Premier ministre Chrétien annonce

l'adoption d'«une politique cadre sur la participation des institutions fédérales

au développement communautaire» prévoyant que les institutions fédérales

produisent des plans d'action à l'égard de leurs obligations en vertu de la partie

VII de la Loi sur les langues officielles.”W-34

Aquesta iniciativa ha mobilitzat, a banda de diversos ministeris, les administracions dels

estats on els francòfons són minoria (tots excepte el Quebec), administracions locals,

cambres de comerç i associacions empresarials, grups d’activisme cultural i organitzacions

no governamentals de totes menes. Han estat mobilitzades administracions i organitzacions

relacionades amb el patrimoni històric i cultural, la defensa de llengües i cultures, el

turisme, l’ensenyament, el medi ambient, la promoció econòmica, l’alfabetització, la

joventut, l’ocupació, etc. En aquests moments, és extremadament difícil fer una estimació

de les quantitats de recursos que s’han posat en moviment en relació a aquestes

polítiques.21 En tot cas, però, podem identificar el complex institucional que impulsa

aquesta política al nivell federal:

W-34 http://www.pch.gc.ca/progs/lo-ol/biling/hist_f.cfm
21 El càlcul de la inversió federal en aquestes polítiques és tan complex que justificaria un estudi específic,
especialment pel fet que afecta agències governamentals de rang divers depenents de ministeris diversos
(vegeu Figura 6). Tot i que un primer cop d’ull a la nombrosa documentació generada per aquestes polítiques
porta a pensar que el nivell de la inversió pot ser alt, la Dra. Heller, de la Universitat de Toronto té els seus
dubtes. Moltes iniciatives són impulsades per organitzacions culturals i sense ànim de lucre que no
requereixen un gran finançament i que es coordinen amb responsables d’oficines governamentals de
dimensions molt reduïdes (Monica Heller, comunicació personal).
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Figura 5
Estructura institucional federal

de suport al desenvolupament de la comunitat francòfona22

1) (Ministeri de) Ressources humaines et Développement des Compétences

a. Secrétariat, Communautés minoritaires de langue officielle
Missió: “reconnaître les communautés francophones et acadiennes hors
Quebec, ainsi que la communauté anglophone du Québec, comme clientèle
cible pour leur permettre d’avoir accès aux programmes et services”

i. Comité francophone23

1. Comité national de développement des ressources
humaines de la francophonie canadienne

2) (Ministeri de) Patrimoine Canadien: és el ministeri que tradicionalment havia
administrat les polítiques lingüístiques i culturals24

a. Programme de développement des communautés de langue officielle

3) Commission Canadienne de Tourisme (CCT, 2003, 2004)

4) Comité national de développement économique et d'employabilité (organisme de
decisió del “Réseau de développement économique et employabilité”:W-35

a. Socis públics: Ressources humaines et Développement des compétences
Canada, Industrie Canada, Agence de promotion économique du Canada
Atlantique, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Banque de
développement du Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Patrimoine canadien, Travaux publics et services gouvernementaux,
Secrétariat du Conseil du trésor, Affaires indiennes et du Nord, Pêches et
Océans Canada.

b. Àmbits d’actuació: Desenvolupament rural, economia del coneixement,
turisme i integració dels joves en el desenvolupament econòmic.

22 En el moment de completar aquest treball, aquesta estructura passava per un procés de transformació
important. Arrel d’una auditoria que resolgué que el ministeri de recursos humans no podia implicar-se en
polítiques de promoció econòmica, s’havia optat per traslladar les oficines afectades al Ministeri d’Indústria,
cosa que ha comportat un cert trasbals políticoadministratiu.
23 Cal comptar amb el fet que qualsevol oficina dedicada específicament a la població francòfona està
acompanyada de la corresponent equivalent anglòfona. Tot i així, la població anglòfona en entorn minoritari
(és a dir, la del Quebec) no està necessitada de les mateixes polítiques de suport econòmic.
24 Totes les institucions federals en tots els seus nivells tenen una denominació bilingüe. No és usual, però,
que la denominació francesa aparegui en primer terme, com és el cas de Patrimoine Canadien/Canadian
Heritage. Compareu, si més no, les webs http://www.pch.gc.ca i http://canada.gc.ca, que almenys en el
moment de la consulta tenien les dues llengües en ordre invers.
W-35 http://www.rdee.ca
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Segons l’opinió de diversos col·legues canadencs, la iniciativa de Jean Chrétien sorgí un

cop l’amenaça de separació del Quebec s’intensificà. En aquesta conjuntura, el govern

federal entengué que li interessava demostrar que les comunitats francòfones poden viure i

desenvolupar-se dignament arreu del país, a fi de no donar arguments al Partit Quebequès

que l’ajudessin a assolir els seu objectius separatistes.

Al Pla director sobre la mà d’obra francòfona (RDEE, 1995) s’observava una taxa alta

d’analfabetisme, baix nivell d’escolarització, participació reduïda al mercat de treball,

sovint treball estacional, feble productivitat industrial, situació de infra-ocupació crònica i

dependència d’ajuts públics. L’RDEE-Réseau de développement économique et

employabilité (2004a) sembla que està darrera la major part de les iniciatives de promoció

econòmica, mentre que Patrimoine Canadien sol aparèixer com a espònsor de multitud

d’actes i festes tradicionals. En tot cas, en les trobades sectorials de l’RDEE (2004b), fins i

tot quan es toquen temes no específicament relacionats amb el turisme, molt sovint

apareixen iniciatives que hi tenen una relació directa o indirecta. Així, en un apartat de

desenvolupament rural d’un seminari es tractà dels projectes de la regió Évangeline i

d’altres de l’Illa del Príncep Eduard, gran part dels quals consisteixen en el

desenvolupament d’infrastructures o empreses turístiques. En l’apartat d’integració dels

joves a l’economia, se singularitzà un jove acadià que s’havia professionalitzat fent

espectacles de màgia.

El resultat principal d’aquesta política ha estat la canalització de recursos cap a zones i

entitats francòfones per encoratjar la transformació de les seves bases econòmiques. Atès

que en molts casos les comunitats francòfones estaven situades en zones rurals o semi-

urbanes, aquesta transformació ha anat o bé cap a la producció agrària de major valor

afegit o bé cap al turisme o l’agroturisme, tot donant lloc a una àmplia xarxa de negoci

francòfon que explota els valors lligats a la llengua, la identitat, la tradició i l’autenticitat.

La pàgina web de promoció turística federalW-36 no parla del turisme francòfon, però hi ha

una web específica per als aborígens (www.aboriginaltourism.ca) de Tourisme Autoctone

Canada. El projecte més recent que apareixia esmentat en el moment de realitzar aquest

estudi era el disseny d’un Corridor Touristique Francophone Pancanadien.

W-36 http//www.travelcanada.ca
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En aquesta exposició, comentarem primer de manera breu la situació al Quebec, que és

sensiblement diferent de la resta del país, i passarem després als estats on els anglòfons són

majoria, tot dedicant un apartat específic a l’àrea anomenada Acàdia, que presenta unes

característiques especialment interessants quant a l’encaix del turisme en la construcció de

la identitat nacional.

Les dades que tenim sobre les iniciatives turístiques en el context canadenc, la seva història

i el seu desenvolupament es basen en informació públicament disponible, així com en

multitud de dades recollides en dos projectes de recerca coordinats pel Centre de

Recherches pour l’Éducation Franco-Ontarienne de Toronto (CRÉFO)1 i en diverses

visites a localitats, exposicions i atraccions turístiques del país que he visitat personalment.

El Quebec

Precedents (data) No consten Any d’inici: No  consta

Parlants de la
llengua

6200000 Estatus de la
llengua

Oficial,
majoritària.

Modalitats de
projecció de la
llengua

- Llengua pròpia i de comunicació.
- Espectacles musicals o escènics.
- Senyalització toponímica.
- Aprenentatge simplificat/lúdic per part del turista.
- Contacte amb parlants i oportunitat de practicar.
- Reconstruccions de llocs tradicionals/històrics.

Mercat a qui
s’adreça

Interior, França i internacional.

Institucions
implicades

Tourisme Québec Finançament N/A

El Quebec és probablement la destinació canadenca més coneguda a Europa (si exceptuem

l’indret concret dels Salts del Niàgara, que és a la frontera entre l’Ontàrio i els EUA), entre

altres coses, pel relleu mediàtic que han tingut els seus dos referèndums independentistes.

L’opinió pública francesa sempre ha seguit amb atenció els seus avatars polítics i França és

la seva principal font europea de visitants. Tot i així, els altres estats del Canadà atrauen

proporcionalment molts més turistes, per la qual cosa el mercat turístic principal del

Quebec és l’interior, un 76% dels turistes, seguit del canadenc (13%), l’americà (8%) i la

resta (3%) (Tourisme Québec, 2004).
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No hi ha constància que el govern o cap altra entitat hagi elaborat una política específica

que identifiqui la llengua com a valor afegit de la seva oferta turística, tot i que n’és un

component implícit important. Les darreres qüestions que han atret l’atenció de les

autoritats quebequeses ha estat el turisme d’hivern i, específicament, els afeccionats a

motos de neu. El Quebec no es troba en una situació que li obligui a buscar justificacions

per a garantir la presència del francès en les seves activitats turístiques. Els turistes

francòfons són la majoria, essent com són el 80% de la població total de 7,5 milions

d’habitants, per bé que la població anglòfona local hagi gaudit tradicionalment de major

poder adquisitiu. Altrament, el país és oficialment monolingüe i l’ús prioritari del francès

en activitats comercials és obligatori per llei. En la meva visita a Montreal no vaig trobar

cap circumstància ni context en què el francès no hi fos present, bé com a llengua única, bé

acompanyada de manera secundària per l’anglès.25 Tots els serveis al visitant presenten el

francès en primer terme, per bé que en alguns indrets hom pot trobar sectors de la població

local que tendeixen a utilitzar l’anglès (p.e. en un multicinema on s’ofereixen les

pel·lícules només en anglès).

La llengua francesa ha estat l’eix vertebrador del projecte polític nacionalista hegemònic

quebequès i ha estat convertida en l’element constitutiu dels espais públics i de la projecció

exterior del Quebec. Així, si hom consulta les dades demogràfiques de la web del govern,

hom hi trobarà en primer terme la referència a la llengua pròpia dels diversos segments de

població, cosa que contrasta amb la forma catalana de projecció, on s’evita de presentar la

imatge d’una societat estructurada a partir de grups lingüístics. Tot i així, aquesta forma de

presentació és coherent amb el discurs polític pancanadenc actual, en què la diversitat

cultural ha esdevingut un dels elements principals de presentació de la identitat canadenca,

incorporant així tant els immigrats com les primeres nacions a la imatge del país. En tot

cas, el govern quebequès insisteix en el “caractère majoritairement francophone et au

riche métissage culturel de sa population.”W-37. La web oficial de turisme del Quebec (per

bé que ofereix versions en anglès, en espanyol, en alemany i en japonès) invita

explícitament el visitant a utilitzar-ne la versió francesa: “Poursuivez votre visite en

Français”.

25 El Quebec és l’únic lloc del món que tinc coneixement en què els senyals de trànsit d’STOP estan o bé en
francès, “Arrêt” o bé en bilingüe. A l’estat de Nova Brunswick també se’n poden veure en versió bilingüe,
d’aquests senyals. És també l’únic indret conegut on no s’autoritzà l’ús públic de la marca “Kentucky Fried
Chicken”, que hagué de ser “Poulet Frit du Kentucky”, amb l’acrònic “PFK”. Algunes franquícies
internacionals com “Second Cup” adopten la solució d’emmarcar conceptualment la denominació amb un
concepte francès: “Café Second Cup”.
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Hi ha aspectes importants de la política econòmica, com és la política d’immigració, que se

supediten a la voluntat de mantenir el predomini de la llengua francesa, fins i tot quan això

pot comportar alguns perjudicis.26 És significatiu el fet que la “balança comercial” de

turisme amb la resta del Canadà sigui deficitària per al Quebec, que, tenint una població

més de tres vegades inferior, envia pràcticament el mateix nombre de visitants que rep

(Tourisme Québec, 1997a). A més, els turistes dels Estats Units que visiten l’estat veí de

l’Ontàrio són més del triple que els que visiten el Quebec (Tourisme Québec, 1997b). És

difícil valorar aquestes dades tenint en compte el fet que l’Ontàrio és molt més accessible

des dels Estats Units i presenta el reclam estrella del país, com són els Salts del Niàgara.

Vist des d’un punt de vista estrictament probabilístic, i essent la resta del Canadà un

territori molt més gran, és predictible que els Quebequesos tendeixin a anar-hi relativament

en major nombre. Però també és possible que, més enllà de la qüestió de la llengua, la

situació especial del Quebec faci que per als nord-americans en general no sigui vist

culturalment com un espai de turisme interior, que és al capdavall encara la forma

prevalent de turisme avui en dia, i això malgrat el fet que la totalitat dels serveis són

perfectament accessibles en anglès. En tot cas, sembla un entorn difícil de comparar amb el

català.

Per altra banda, es poden trobar evidències que el govern quebequès intenta en diferents

sectors de capitalitzar econòmicament la pròpia situació lingüística i, especialment, el fet

que la força de treball sigui bilingüe.27W-38 Hi ha iniciatives promocionals, específiques per

a França, protagonitzades per una empresa anomenada "Chemin des Erables"W-39, que

produí uns fulletons amb l’eslògan “Découvrez tout le charme d’un accent”, en referència

a l’accent quebequès que crida l’atenció als francesos. A la web d’acolliment per a turistes

del Quebec, a la versió anglesa (no a la francesa, ni espanyola, ni japonesa) hi ha un enllaç

en primer terme que remet a una pàgina explicant breument la situació lingüística del país i

recomanant els visitants de practicar el francès:

W-37 http://www.gouv.qc.ca,  apartat “Portrait du Québec”
26 Hi ha evidències que el Québec té problemes per atraure el perfil d’immigrants que li seria més beneficiós
degut a l’exigència que parlin francès (Madigan, 2003a, 2003b).
27 És interessant l’anècdota que la web de l’organisme Investissement Québec hagi canviat durant els darrers
mesos la seva formulació dels avantatges de la força de treball multilingüe. Mentre que al mes d’octubre feia
èmfasi en el fet que no calia pagar un plus addicional als treballadors pel seu coneixement del francès, a
principis de desembre aquesta idea havia desaparegut. També desapareix la referència als anomenats call
centres, els centres d’atenció telefònica, que han estat un des sectors de serveis més atrets a les àrees
francòfones canadenques precisament pel fet de gaudir d’una força de treball bilingüe.
W-38 http://www.invest-quebec.com
W-39 http://www.chemin-des-erables.com
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“No matter where you travel in Quebec, you’re sure to find someone who

speaks English – most often with a delightful French accent.  (...) But why not

try your hand at learning a few French words before you go? It will enhance

the European flavor of your stay, and it is guaranteed to bring you a big

welcoming smile!”W-40

En aquest cas, hom es refereix al fort accent francès que tenen molts de quebequesos quan

parlen anglès. Probablement hom pressuposa que la majoria d’angloparlants hauran

estudiat el francès a l’escola com a llengua estrangera. S’hi pot trobar fins i tot un recull de

les expressions més usuals acompanyades d’enregistraments per practicar.

El tema de la projecció de les llengües en el turisme no s’ha tractat, pel que sabem, en el

marc de l’Agència Intergovernamental de la Francofonia,W-41 on hi ha una línia de treball

sobre la indústria cultural. Pel que fa al Consell Superior de la Llengua Francesa (CSLF),W-

42 organisme de seguiment de la política lingüística quebequesa, l’únic esment a qüestions

turístiques sorgí arrel d’uns seminaris sobre “gestió del plurilingüisme i de les llengües

nacionals en un context de mundialització” on es tractaren sobretot qüestions lingüístiques

relacionades amb els nous espais econòmics americans (CSLF, 2001). Concretament, la

qüestió del turisme sorgí arrel de la preocupació per la situació del Carib, on la gran

expansió del sector en aquesta regió es creia que podia beneficiar l’anglès. En tot cas, el

Consell de Ministres de l’Associació d’Estats del Carib es donà en la seva reunió de 1998

l’objectiu de “éliminer les barrières de langues au sein de la région, en améliorant la

compétence des ressortissants de la Caraïbe en une seconde et même une troisième

langue” (Dahlet, 2000) per tal de possibilitar espais d’ús al francès i a l’espanyol en nom

d’una identitat plurilingüística regional caribenya. Les mesures preses en aquest camp es

redueixen a les polítiques educatives. Des d’aquest punt de vista, vegem que l’orientació

de la lliga francòfona constitueix abans de tot una actitud reactiva o defensiva davant dels

avenços de l’anglès i de l’espanyol. El fet que els documents suara esmentats facin un

esment merament formal de les altres llengües (autòctones o criolles) de la regió caribenya

ja ens indica que ens trobem davant d’un discurs marcadament diferent dels anteriors. En

aquest context, hom no busca possibles fonts de valor per a les llengües locals i per al

desenvolupament econòmic de determinades comunitats, ni tampoc estratègies d’impuls de

W-40 http://www.bonjourquebec.com/anglais/fonctions/french_to_go/index.php
W-41 http://agence.francophonie.org
W-42 http://www.cslf.gouv.qc.ca
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polítiques turístiques concretes, sinó que ens trobem en el joc d’estratègies i aliances per

defensar o consolidar la posició de les grans llengües colonials en el marc del comerç

internacional.

Podem concloure que, en termes generals, el paper de la llengua dins el turisme quebequès

obeeixi més aviat a la posició d’aquesta llengua dins la societat quebequesa en conjunt que

no a una reflexió sobre el paper específic que la llengua podria jugar en aquest context. A

Catalunya, com veurem al bloc 3, la situació és semblant. Més enllà d’anar a buscar clients

en països francòfons, sorprèn que no es vulguin treballar un xic més els avantatges

potencials d’oferir un entorn diferent i especial en el context nord-americà. El govern del

Quebec i gran part de la societat quebequesa es mantenen dins els termes d’un

nacionalisme modernitzant que aspira a construir, malgrat els reconeixements formals

d’una diversitat cultural, uns espais públics bàsicament monolingües a imatge dels estats

nació tradicionals. És possible que aquest fet li impedeixi de construir la perspectiva

necessària per trobar una forma de projecció exterior que estigui més en línia amb els seus

interessos econòmics en l’àmbit del turisme, que respon a una lògica més transnacional que

estrictament nacional.

L’Ontàrio i els estats de l’oest

Precedents (data) No consten Any d’inici: 2002

Parlants de la
llengua

550000 Estatus de la
llengua

Oficial,
minoritària.

Modalitat de
projecció en l’àmbit
turístic

- Rutes turístiques en base a la llengua.
- Espectacles musicals o escènics.
- Formació professional.
- Web específica de turisme i llengua.
- Contacte amb parlants i oportunitat de practicar.
- Participació en activitats culturals tradicionals.
- Visites a indrets.
- Reconstruccions de llocs tradicionals/històrics.

Mercat a qui
s’adreça

Francòfon, Internacional.

Institucions
implicades

Govern Estatal Finançament N/A

Podem començar aquest apartat amb la cita d’un resum d’una comunicació presentada a

l’Eco-North Conference (2004: 4):
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“Approximately 94,000 French tourists visited Ontario in 2002 and stayed, on

average, five days primarily in Niagara Falls and Toronto. In comparison,

Quebec welcomed over 400,000 French tourists who stayed, on average, over

10 days. How can Northern Ontario and other parts of Canada attract the

francophone markets?“

L’estat de l’Ontàrio ha endegat recentment un seguit d’iniciatives destinades a promoure el

turisme francòfon i les destinacions associades a la seva minoria francòfona.. La pròpia

administració estatal de l’Ontàrio té regulat per llei l’ús del francès en els serveis públics,

tot i que l’anglès és l’única llengua oficial fora de l’administració federal. Fins a la data,

l’estat ha impulsat la seva pròpia política turística sense gaire coordinació amb el Réseau

de Développement Économique. La Chambre Économique de l’Ontario, en col·laboració

amb el Ministère de Tourisme, de la Culture et des Loisirs de l’Ontario establí el març de

2002 una Planification stratégique du tourisme en Ontario français 2002-2005 que

pretenia establir les bases de la nova marca: normes i estàndards de qualitat, inventari de

productes i destinacions, establiment de mecanismes de representació de les parts

interessades, formació i promoció. Ja al 2002 s’iniciava la comercialització de les tres

destinacions en què s’ha dividit el territori pel fet que és molt gran i divers geogràficament:

Nord, Est i Sud. Entre elles, la Destination Nord (2002) era la que contenia el gruix de

destinacions francòfones.W-43

W-43 http://www.destinationnord.com
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Figura 6
L’estat o província de l’Ontàrio

Font: Destination Nord

El projecte “Prise de Parole II” de les Universitats de Toronto (Ontàrio), de Moncton

(Nova Brunswick), de Montréal (Quebec) i de Calgary (Alberta) ha reunit una pila de

dades que mostren una activitat febril en el si de la comunitat francòfona de l’Ontàrio

durant els darrers anys que s’afegeix a les iniciatives de l’administració. Així, el ROPFO,

Regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarienW-44, fundat el 1989, ha creat

recentment amb l’impuls de l’RDE els projectes ExpomediatourW-45 i Piliers de la

Francophonie Ontarienne,W-46 combinats amb un concurs juvenil per crear webs sobre el

patrimoni cultural local (ropfo.ca/voirmaregion/index1.html). També creà la guia turística

(francòfona) virtual de l’Ontàrio (www.francoroute.on.ca). La “Table de concertation des

organisme communautaires du comté de Simcoe” es plantejava el 2001 diverses vies de

desenvolupament de la comunitat francòfona. El turisme en fou una de les principals.

W-44 http://www.ropfo.ca
W-45 http://www.expomediatour.ca
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També recomanà al Collège Boréal, una escola universitària francòfona, d’oferir estudis en

“Recreologia, Multimèdia i Infografia, Turisme, Gestió d’empreses, Actualització

lingüística i Desenvolupament econòmic i comunitari (gestió de projectes).” Associacions

locals han creat noves festes populars orientades bàsicament cap al turismeW-47 i la xarxa

escolar i la xarxa de centres culturals francòfons també s’hi han implicat.W-48 Han sorgit

noves rutes turístiques com la Champlain (Rouyer, 2004). S’ha celebrat el 3er centenari de

la zona Windsor-Essex-Kent-Détroit. També cal esmentar un gran projecte anomenat

Francoscénie, que consisteix a finançar el muntatge d’un gran espectacle anomenat

“L’Écho d’un peuple” sobre la història de la francofonia canadenca (CNDRH-FC, 2003).

També s’han promogut intensament les iniciatives agroturístiques.W-49

El prospecte de l’oferta de cursos de Collège Boréal té el seu interès pel fet que ofereix una

mateixa titulació en format bilingüe i amb diferències substancials en les dues versions. La

part en francès va adreçada a joves als quals el títol els ajudarà a trobar feina, mentre que la

part en anglès va adreçada a possibles gestors o empresaris d’empreses turístiques. Aquesta

diferenciació es correspon al perfil estereotipat de la població francòfona que en principi

sol disposar de menys recursos i possibilitats d’inversió que la població anglòfona.

Vist tot això, és curiós que la web turística oficial de l'OntàrioW-50 no posi un enllaç en

primer terme destinat al turisme francòfon, encara que la web estigui en totes dues

llengües. Això ve donat pel fet que l’agència Ontàrio Travel està més orientada vers les

destinacions del sud més consolidades, especialment Toronto i els Salts del Niàgara. En

canvi, l’oferta relacionada amb les primeres nacions sí que està en primer terme, tot i que

no he trobat evidències que en aquestes destinacions hom faci un ús especial de les

llengües ameríndies per fer-les més atractives.28 Les versions anglesa i francesa de la web

no són del tot iguals (un fet força usual al Canadà). A la part francesa s’orienta el client

més cap a l’oferta cultural i a la part anglesa a la natural. L’apartat de “guies turístiques” en

francès és més reduït i inclou una guia especial amb l’objectiu de possibilitar de fer

W-46 http://www.francorigines.ca
W-47 http://www.festivalduloup.on.ca
W-48 http://www.centresculturels.ca
W-49 http://www.lavoieagricole.ca
W-50 http://www.ontariotravel.net
28 Cal dir, però, que en l’única ocasió que vaig poder visitar una zona habitada per un d’aquests pobles, la
dels Mi’kmaq de Lennox Island, vaig constatar que Patrimoine Canadien es preocupava per produir les
pròpies senyalitzacions i exposicions en versió trinlingüe. Una de les atraccions més conegudes del Sud de
l’Ontàrio, Sainte Marie et les Hurons, és un antic poblat missioner francès que havia conviscut amb residents
hurons (www.saintemarieamongthehurons.on.ca).
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vacances “en francès” (Destination Nord, 2004).29 Si comparem la Guide du Printemps

2004 i la 2004 Spring Experience Guide, són iguals excepte que en la versió anglesa hi ha

una gran quantitat de publicitat. Cal suposar que el turisme francòfon està encara en una

fase inicial de comercialització i/o que, per alguna raó, alguna de les parts no va considerar

apropiat d’inserir publicitat en anglès en la guia en francès.

Més enllà de l’Ontàrio, la inversió en turisme francòfon a la resta d’estats de l’oest sembla

que és incipient. Les darreres notícies eren d’uns convenis signats pel govern federal per a

finançar amb 2,025 milions de dòlars dos projectes a Manitoba (DEO, 2004) i un projecte

de Parc Temàtic de la Francofonia a Alberta, sobre els quals no se’n coneixen detalls.

També hi ha indicis que aclareixen que el sector turístic francòfon no es planteja únicament

d’atraure clients francòfons. En la descripció d’un curs de marketing turístic del Collège

Boréal, impartit pel professor Pascal Samson, hom hi troba, entre altres comentaris força

interessants:

“markets such as the United States are increasingly in search of language

immersion experiences (...) Ecotourism can also represent an immersion

experience for people who wish to experience a new language environment.”

Per tant, hom intueix l’existència d’una fracció de mercat interessada en “experiències

lingüístiques”, probablement semblants a la de la coral neotradicional gal·lesa abans

esmentada (vegeu també més avall el cas de la Louisiana).

Per tant, l’experiència de l’Ontàrio apunta en direccions interessants, no només perquè es

planteja la utilització de la llengua per tal d’atraure turistes francòfons, sinó precisament

perquè també es planteja el sentit d’una oferta lingüísticocultural per a parlants d’altres

llengües. Un segon aspecte interessant és la forma com s’ha implicat la societat civil, i

especialment les associacions culturals, en els projectes turístics, buscant la coincidència

d’interessos en matèria de desenvolupament econòmic i de preservació del patrimoni

lingüístic i cultural. És un procés en marxa que encara no ha donat uns fruits clars, però les

perspectives són força prometedores.

29 La Guia de la Fondation du Patrimoine Ontarien també conté un catàleg de serveis, amb detall de quins
possibiliten l’atenció en francès. (FPO, 2002).
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Els acadians30

Precedents (data) 1960 Any d’inici: 1994

Parlants de la
llengua

15000 (IPE) Estatus de la
llengua

Oficial,
minoritària.

Modalitat de
projecció en l’àmbit
turístic

- Llengua pròpia i de comunicació.
- Espectacles musicals/escènics.
- Imatge de marca d’objectes i esdeveniments.
- Senyalització toponímica.
- Visibilització en diversos àmbits i activitats.
- Formació professional.
- Aprenentatge simplificat/lúdic per part del turista.
- Participació en activitats culturals/tradicionals.
- Contacte amb parlants i oportunitat de practicar.
- Visites a indrets.
- Reconstruccions de llocs tradicionals/històrics.
- Rutes turístiques en base a la llengua

Mercat a qui
s’adreça

Interior, Francòfon i internacional.

Institucions
implicades

Govern Federal, Governs
estatals, altres

Finançament N/A

El nom “Acadie” remet a una petita vall de la península de Nova Escòcia que fou

colonitzada per francesos el segle XVIII i que fou batejada en record del mític paradís

grec. Actualment serveix per anomenar un conjunt de comunitats francòfones disperses

que es concentren bàsicament en els estats canadencs atlàntics de Nova Brunswick

(oficialment bilingüe), Nova Escòcia i l’Illa del Príncep Eduard (oficialment monolingües

anglòfons). Es considera que les zones francòfones de la Louisiana, als Estats Units

d’Amèrica, també formen part de l’Acàdia, tot i que aquí hi dedicaré un apartat apart. En

alguns casos, hom inclou també dins l’Acàdia les illes de Terra Nova i de la Madeleine. La

història d’aquesta comunitat està marcada pel fet que la majoria foren expulsats de Nova

Escòcia pels anglesos el 1755, tot donant lloc a una odissea diaspòrica que constitueix el

motiu principal de la pròpia narrativa identitària. Els acadians s’han vist sempre com a

diferents dels quebequesos, ja des de la Renaissance Acadienne del segle XIX,

30 Aquest apartat deu moltíssim a l’assistència personal rebuda pels membres del Grup de Recerca esmentat a
la nota 1. També cal agrair l’ajut inapreciable de Maurice Basque, director del Centre d’Études Acadiens  de
la Universitat de Moncton (www.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/cea.htm).
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pràcticament contemporània a la Renaixença catalana, com molts altres moviments de

construcció nacional.
Figura 7

Enclavaments acadians del Canadà

Font: Festival InterceltiqueW-51

En relació al turisme, l’espai acadià presenta un conjunt de trets força originals que es

deriven en gran part de les condicions econòmiques i polítiques en què la comunitat ha

hagut de viure, així com (per què no?) de la iniciativa creativa de diversos sectors socials

de la comunitat. Una mínima perspectiva històrica pot ajudar a entendre la situació actual.

Els estats atlàntics, on la industrialització no va ser tan intensa com al Quebec o l’Ontàrio,

els francòfons hi eren minoria. Fins als anys 60, al costat dels obrers urbans de Moncton,

moltes comunitats bàsicament pesqueres i agràries francòfones seguien vivint en una

situació de pobresa.

En un Bed & Breakfast de l’Illa del Príncep Eduard, vaig trobar-hi dades interessants sobre

la genealogia del turisme acadià. En primer lloc, en un àlbum de fotos i documents a

disposició dels clients, podem trobar-hi la següent narració:

W-51 http://www.festival-interceltique.com/acadie.php
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“‘Le Village’ est issu d’un projet communautaire initié lors d’une assemblée

paroissiale vers la fin de l’année 1966 en vue de trouver des solutions dû à la

condition économique de la région qui s’était détériorée. L’industrie de la

pêche, qui normalement fournissait du travail plusieurs familles du village de

Mont-Carmel, avait fait échec et les perspectives pour l’hiver apparaissaient

très sombres. Un comité a alors été formé pour étudier un ou plusieurs projets

de développement pour la communauté.

À l’hiver 1967, après plusieurs délibérations, la décision est prise de

commencer les travaux pour la construction d’un lieu touristique constitué d’un

village historique rappelant la vie des premiers arrivants et aussi, d’une

boutique d’artisanat. Le restaurant Étoile de Mer est construit en 1970 et (...)”

Un altre fet també interessant és que l’àlbum mostrava una col·lecció de fotos de la casa

abans i després de ser renovada per poder acollir turistes. Hom podia apreciar el canvi

d’un habitatge organitzat simplement per a viure-hi, amb elements de decoració propis dels

anys 60 i 70, a una casa que havia de projectar una atmosfera de ruralitat als anys 90 i

2000. És a dir, que la casa havia passat de ser una autèntica casa rural de l’època a una

casa que venia autenticitat amb totes les comoditats i mitjançant una tria detallada del

mobiliari i la decoració d’estil rural. Finalment, el visitant es trobava envoltat de les

típiques fotos de família (casaments, comunions, celebracions, etc.) d’una forma que

l’invitava a sentir-se acollit no només com a client, sinó com a invitat de la pròpia família.

El cas d’aquest Bed & Breakfast ja ens dóna la pista d’una de les característiques

constitutives del turisme acadià: el propi procés de desenvolupament de l’oferta turística és

presentat com un dels elements de l’oferta. Per tant, ens trobem davant d’una experiència

de turisme de reflexivitat, una experiència que ofereix no només el paisatge natural o

cultural per a recórrer-lo o contemplar-lo, sinó que incorpora les pròpies condicions socials

i econòmiques que han portat a la construcció del mateix paisatge turístic en tant que

producte. Aquesta configuració té sentit en la mesura que hom pot comptar amb la

complicitat del client, això és, d’un client majoritàriament francòfon (si hem de jutjar per la

llengua del 75% d’entrades al llibre de visites de les cambres) que se suposa que dóna

suport a “la causa”. Per a molts francòfons, doncs, té sentit presentar el turisme com un

element que ha contribuït a consolidar la identitat francòfona mitjançant la capitalització

del patrimoni cultural.
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Si visitem la petita zona rural de què parla l’àlbum, que reuneix les regions anomenades

Évangéline i Summerside-MiscoucheW-52, l’aposta pel turisme com a opció per a rescatar

econòmicament la comunitat no podia ser més clara: deixant de banda la recent

consolidació de la cooperativa de pesca de la llagosta (un dels oficis tradicionals de la

zona), hom oferia a) un poblat típic de colons acompanyat d’un gran hotel, restaurant i

altres serveis,W-53 b) un complex per a la comercialització d’artesania, c) un gran centre per

a la celebració de festivals i activitats de la comunitat i d) un arxiu-museu dels acadians.

Tot estava en un cercle no superior als 20 quilòmetres de diàmetre d’una zona

predominantment rural. Finalment, un fet que cal destacar en relació al Museu dels

acadians és el seu caràcter eminentment narratiu (des d’aquest punt de vista, semblant al

Museu d’Història de Catalunya, però més reduït i menys lúdic). El que s’ofereix al visitant

és un breu repàs de la història dels acadians, amb detall d’algunes iniciatives econòmiques

i dades demogràfiques (vegeu fig. 5 més avall). El material de record a la venda consisteix

bàsicament en bibliografia i postals que il·lustren alguns paisatges i monuments, així com

escenes històriques. També a la comunitat de Wellington havien establert un centre de

formació d’adults basat en la formació a distància, centre molt important de mobilització i

conscienciació.

Figura 8:
Bandera acadiana, amb l’estella maris que simbolitza la Mare de Déu, protectora dels

pescadors. L’Himne nacional acadià és l’Ave Stella Maris

En tots aquests serveis, la bandera acadiana i la llengua francesa (sovint acompanyada de

l’anglesa, no necessàriament la canadenca) apareixen sempre en primer terme i

constitueixen els símbols essencials de la marca. Fins els mapes i prospectes oficials de

l’estat, en anglès, indiquen l’existència d’aquestes destinacions mitjançant petites

banderoles. Per fer-nos una mica el càrrec del context social i polític en què això s’esdevé,

hem de tenir present que a l’Illa del Príncep Eduard els francòfons no són sinó l’11% del

total de 138.000 habitants, és a dir, unes 15000 persones repartides en cinc enclavaments

W-52 http://collections.ic.gc.ca/acadiedelile/r-e/r-e.htm



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 73

de població força dispersa. De fet, al propi museu dels acadians s’ofereixen les xifres més

recents sobre la comunitat francòfona de l’illa:

Figura 9
L’assimilació del acadians

Font: Museu dels Acadians (Miscouche). Foto: Joan Pujolar

Com veiem, hom insisteix en definir els francòfons en funció de la llengua parlada a la llar.

Caldria a veure si en altres àmbits socials, fora de l’àmbit privat, l’ús del francès no es

podria haver expandit gràcies al progrés econòmic de la comunitat.

Si passem a la zona de Nova Escòcia, podem entrar a comentar un altre aspecte interessant

de la identitat acadiana, com és el paper de la ficció literària en l’imaginari nacional, que

connecta amb els comentaris de Rojek del Bloc 1. El primer cas interessant és el del poema

Évangéline, a Tale of Acadie, del poeta dels EUA Henry W. Longfellow, una obra

romàntica en llengua anglesa publicada el 1847 i que es basa en la llegenda de l’odissea de

dos promesos, Évangéline i Gabriel, separats arrel de les deportacions del segle XVIII. La

W-53 http://www.teleco.org/village/



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 74

versió francesa (publicada el 1865) es popularitzà primer al Quebec, però la versió anglesa

també gaudí de gran èxit:

“Évangéline a aussi aidé à la promotion touristique, après la construction du

chemin de fer dans le sud-est de la Nouvelle-Écosse au début des années 1870.

Grâce à la beauté saisissante des vers de Longfellow et à cette héroïne si

attachante, des milliers de touristes américains sont venus en Nouvelle-Écosse

à la recherche du pays d’Évangéline.” (Ross i Leblanc, 2003)

Per tant, l’enllaç entre els acadians i el turisme cultural és força antic. A principi del segle

XX, hom creà a la localitat de Grand-Pré el Parc Commemoratiu dels Acadians, presidit

per una gran estàtua d’Évangéline, declarat lloc històric nacional el 1961. La imatge

d’Évangéline, paradigma de feminitat romàntica i de fervor religiós (a voltes no

excessivament diferent d’algunes il·lustracions o figures de la Mare de Déu) és

omnipresent en el món acadià com a encarnació de l’experiència nacional.

I si passem finalment a Nova Brunswick, amb prop d’un 35% de francòfons, trobarem que

l’estat promou el turisme acadià en primer terme a la seva web,W-54 cosa que el singularitza

davant dels altres estats majoritàriament anglòfons. Hi podem trobar també algunes

versions més modernes i postmodernes d’aquest lligam dels acadians amb la ficció i les

arts, especialment el teatre i la música.  En primer lloc, hi ha el gran complex “Le pays de

la Sagouine”, una nova reproducció força espectacular d’un poblat antic acadià, envoltat de

tota mena d’infrastructures (restaurants, centre d’interpretació, escenaris, botigues de

records, etc.) i articulat a l’entorn d’un altre personatge literari femení: la Sagouine. La

Sagouine és una dona que protagonitza un sainet monologat de l’autora acadiana Antonine

Maillet. Representa una dona gran que es dedica al manteniment i restauració d’habitatges

i encarna l’estereotip de la dóna francòfona de família pobra i sense educació que

s’enfronta a la vida amb la murrieria pròpia de les classes populars.

W-54 http://www.tourismnewbrunswick.ca



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 75

Figura 10: Le pays de la Sagouine

Font: Le Pays de la SagouineW-55

Com en el cas del Village de l’Acadie, aquesta mena de parc temàtic històricoliterari

ofereix una escenificació de “l’autèntica” vida de poble (d’abans que els acadians

milloressin les seves condicions de vida, en bona part gràcies al turisme), així com

representacions de l’obra La Sagouine i altres peces de pertinència identitària de la mateixa

autora.

Tant el cas d’Évangéline com el de la Sagouine constitueixen exemples interessants d’ús

de la literatura de ficció com a lloc d’encontre privilegiat per tal de celebrar i viure una

identitat nacional. És un cas molt suggerent que ens indica fins a quin punt les narratives

nacionalistes no tenen perquè estar ancorades en uns personatges i escenaris “reals”,

sempre i quan serveixin per a reunir el conjunt de temes que constitueixen l’imaginari

identitari, en aquest cas: ruralitat, llengua, religiositat, historicitat i el conjunt d’objectes,

imatges i discursos que hi remeten. De fet, si ho pensem bé, què hi pot haver millor que la

literatura per construir una experiència que és difícil de viure en la vida real, especialment

en el cas d’una comunitat dispersa o fins i tot diaspòrica com l’Acadiana? Els acadians de

veritat treballen o, en estones de lleure, s’entretenen en formes que no necessàriament

s’articulen en base a la seva acadianitat. Potser molts parlen anglès sovint, o barregen

l’anglès i el francès, com és tradicional en aquesta comunitat. Fora de la ficció, acadians i

francòfons en general poden estar dividits per raons de classe i fins i tot de llengua, com ho

mostren les actituds contradictòries existents en relació al francès estàndard de les élites i

el joual quebequès o el chiac acadià, les varietats populars més anglicitzades, equivalents

al xava barceloní. On es poden trobar, si no és en la literatura, aquests personatges i

contextos acadians “ideals” o “autèntics”?

W-55 http://www.sagouine.com
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Els acadians tenen clar, en tot cas, que els espais identitaris s’han d’organitzar, i d’aquí

l’altra fórmula que exploten de forma àmpliament exitosa: les festes locals o festivals

francòfons, entre els quals el més popular el Festival Acadien de CaraquetW-56, que sorgí a

partir de les festes locals de la vila que li dóna el nom i que el 2002 arribà als 125.000

visitants, tot convertint-se en el principal esdeveniment turístic de la regió nord-atlàntica.

Inclou la tradicional benedicció de les barques, espectacles teatrals i de dansa, concerts de

música popular i clàssica, cinema, recitacions de poesia, tallers, etc. En l’edició d’enguany,

en què es commemorava el 4rt centenari acadià, cal esmentar la producció de l’espectacle

musical Ode à l’Acadie,W-57 consistent bàsicament en cançons i coreografies inspirades en

poemes, contes i cançons tradicionals interpretades amb ritmes i arranjaments que

combinaven gèneres folklòrics i més contemporanis. Dos aspectes d’aquest espectacle

presenten un interès particular. En primer lloc, la representació lingüística de la identitat

bilingüe acadiana en dues cançons. La primera cançó, sobre la prostituta Easy Rose,

comença “Ton prénom c’est Marie Rose, mais on t’appelle Easy Rose” expressant així la

necessitat històrica de mantenir equilibris entre les identitats que hom presenta en diversos

espais socials, la llar francòfona i l’exterior anglòfon, alhora que la prostitució ve a

simbolitzar també l’explotació de la comunitat francòfona pels anglòfons. Més endavant,

una cantant explica al públic: “Chez nous, on a toujours parlé les deux langues”. La segona

cançó, agafada de la cantant Angèle Arsenaut, afecta precisament a la reconstrucció del

mite d’Évangéline:

W-56 http://www.festivalacadien.ca
W-57 http://www.ode.ca
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Transcripció 1
Cançó “Évangéline” de la companyia de l’Ode à l’Acadie

(...)

Tots a cor: Évangéline:

Una cantant superposada al cor: regional highschool

Tots a cor: Évangéline:

Una cantant superposada al cor: (not only) (x) screens and spark plugs.

Tots a cor: Évangéline:

Una cantant superposada al cor: confortable bathing shoes

Tots a cor: Évangéline, Évangéline, [pausa]

Tots [com a cau d’orella]: It used to be the only French newspaper in New Brunswick

Tots a cor: Évangéline, Évangéline: Acadian queen.

Font: www.ode.ca31

Amb els contrastos de veus i d’estil musical, la cançó superposa el mite amb l’experiència

moderna del mite: Évangéline és el nom d’un institut de secundària, d’un diari, d’una

marca de sabates. La contraposició passat-present es reforça amb la contraposició cor-solo

i francès-anglès, que evoca el propi predomini d’aquesta llengua en els espais públics. Ens

trobem doncs amb un acte de reconstrucció crítica de la identitat lingüística acadiana,

expressada a través d’una hibridació estilística que apunta, al capdavall, cap a la

subjectivitat dispersa i inestable de què tan es parla en les teories de la postmodernitat i que

és especialment difícil de trobar en els espais de construcció de nacionalismes lingüístics,

que malden per mantenir les nocions de llengua i comunitat unitàries i no contaminades.

El segon aspecte interessant d’aquest espectacle és el seu enorme i inesperat èxit

comercial, ja que era una producció relativament senzilla pensada per al context local del

Festival Acadien a l’estiu i per alguna actuació a la capital, Moncton. El desembre de 2004

l’espectacle encara es representava a Moncton i, després d’actuar a la Cimera de la

Francofonia de Burkina Fasso, es disposava a fer gira tot l’hivern i l’estiu següents per

altres indrets del Canadà i de França. El nou repte per als organitzadors i la companyia era

pensar de quina manera calia adaptar l’espectacle a un públic no local que podia

desconèixer moltes de les referències culturals acadianes.

31 convencions de transcripció:
La cursiva denota canvi de llengua, en aquest cas, cap a l’anglès

(xxx) Els parèntesis indiquen fragments inaudibles o difícils d’interpretar, amb una “x” per síl·laba.
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Els “cadiens” de la Louisiana

Precedents (data) 1968 Any d’inici: 1994

Parlants de la
llengua

250000 Estatus de la
llengua

No oficial,
minoritària.

Modalitats de
projecció de la
llengua

- Espectacles musicals i escènics.
- Imatge de marca d’objectes i esdeveniments.
- Visibilització en diversos àmbits i activitats.
- Formació professional.
- Aprenentatge simplificat/lúdic per part del turista.
- Participació en activitats culturals/tradicionals.
- Visites a indrets.

Mercat a qui
s’adreça

Americà anglòfon, francòfon i internacional.

Institucions
implicades

Govern estatal, organismes
municipals

Finançament N/A

L’estat de la Louisiana, als EUA, manté entre 200.000 i 250.000 parlants de francès, la

majoria d’origen acadià, que s’hi desplaçaren arrel de l’expulsió del segle XVIII, quan

aquella zona era predominantment francòfona. Le Menestrel (1999) proporciona un

extensiu treball sobre la història dels cadiens (o cajuns, tal i com els anomenen

popularment els americans), la comunitat acadiana establerta a l’entorn de Lafayette i

Nova Orleans. Le Menestrel descriu les transformacions econòmiques que sofrí la

comunitat a partir del segle XIX i els moviments d’afirmació identitària que emergiren a

partir dels anys 60 i que s’articularen en primer lloc a l’entorn de les tradicions,

especialment la música i la cuina, que més tard donarien lloc a l’eclosió del turisme cadien.

El 1968, es creà el Conseil pour le Développement du Français en Louisiane, amb el

mandat de “(...) faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir le développement,

l’utilisation et la préservation de la langue française telle qu’on la trouve en Louisiane pour

le bénéfice culturel, économique et touristique de l’État” (Ibid: 78). Tot i així, CODOFIL

s’ha implicat històricament més amb el tema del francès a l’ensenyament i per consolidar

la seva posició dins les organitzacions internacional de la Francofonia. No donà prioritat a

temes turístics fins al 1994, en un context de grans retalls pressupostaris, amb l’esperança

d’obtenir recursos per aquesta via.
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Pel que sembla, un dels elements clau en l’arrencada del turisme cadien foren els festivals

(el 1965 es comptabilitzaven 73 festivals; el 1993, 919). A partir de 1968, les festes de tota

la vida es transformen i adopten motius cadiens, esp. gastronòmics: el gumbo, la salsa

picant, el boudin, etc. Els beneficis van inicialment cap a les associacions o comunitats

locals. Els restaurants esdevingueren també un factor clau. La cuina cajun és famosa a tot

Nordamèrica i s’ha comercialitzat moltíssim, excessivament segons com es miri. És també

un dels components de l’oferta de Nova Orleans, la destinació més consolidada de la zona,

al costat de l’arquitectura, els bars de jazz i els passetjos en barca pel riu. També

aparegueren amb força classes i festivals de música i dansa.

Tot i així, a finals dels 1990, hom constatà que la destinació batejada com “Acadiana” no

atreia ni molt menys tants turistes com Nova Orleans i que la gent que venia estava

interessada sobretot pels espais naturals. A més, els actors més implicats en la política

turística de l’Acadiana es queixaven que molts dels propis cadiens no valoraven el propi

patrimoni. És per això que l’Office of Rural Development de l’estat de Louisiana decidí fer

una campanya destinada a aconseguir que la població en general valori i capitalitzi el

patrimoni cultural i “ètnic”. Es van fer venir recercadors, es feren visites per a empreses,

operadors turístics, periodistes, etc.

El resultat és que tot el sector està efectivament mobilitzat a l’entorn del turisme lingüístic

i identitari. Des del Congrés Mondial Acadien de 1999, que generà una gran afluència de

turistes francòfons, s’establí una certa infrastructura turística on el francès hi té un lloc

especial: botigònims (alguns translingüístics), eslògans. També s’han endegat projectes de

formació professional, com “Hospitalité SVP”, destinats al turisme i amb cursos de llengua

i cultura. Hom practica l’etiquetatge bilingüe de productes locals; s’anuncia l’atenció en

francès, se cerquen treballadors que parlin francès per atendre la gran quantitat de clients

francòfons. Una de les fonts de Le Menestrel declara el següent:

“Tous [les entrepreneurs] ne sont pas francophones, mais ceux qui emploient

des guides pour faire visiter la région privilégient les Cadiens francophones

parmi leurs employés, non seulement pur répondre au marché mais aussi en

raison de l’aspect attractif de leur français et de son exotisme auprès de

l’ensemble des touristes.” (Le Menestrel, 1999: 231)
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Tot i així, a voltes sorgeixen contradiccions, com quan els turistes parisencs malden per

“corregir” els guies que parlen en francès local. Malgrat això, els empresaris tendeixen a

considerar que és el “seu” francès el que constitueix el veritable atractiu per als turistes.

Aquestes qüestions expressen també la tensió entre autenticitat i comercialització. El gran

èxits de la cuina i la música cajun entre el gran públic afavoreix la circulació de productes

cada cop més dubtosos quant a la seva adscripció a les pràctiques i tradicions de la

comunitat (p.e. el menjar cajun en versió fast-food). Aquí és on la llengua apareix com un

dels elements que poden ajudar a distingir, identificar o realçar l’autenticitat d’allò que

s’ofereix. Però això planteja preguntes sobre on, quan i com utilitzar el francès en un

mercat quasi exclusivament angloparlant.

Probablement, aquestes preguntes no es poden respondre en base a regles genèriques i

universals. Cada solució, cada context planteja condicionaments i possibilitats diferents.

Així, entre els organitzadors del Festival de Musique Acadienne de Lafayette o del Rendez-

vous des Cajuns, la qüestió és tema de debat continu. Barry Ancelet, presentador del

darrer, folklorista i ideòleg impulsor del turisme cultural, confessa que imposà el seu criteri

en part perquè era ell qui al capdavall agafava el micròfon:

“Il parvint à faire accepter son point de vue au parc national [l’entitat

organitzadora] et anime depuis lors ce spectacle d’un grand succès en

s’exprimant en français cadien, ponctuant son discours de traductions en

anglais. Le public se compose de locaux comme de touristes américains et

étrangers, qui entrent en interaction avec les Louisianais pour obtenir des

traductions et des explications, validant de la sorte leurs compétences

linguistiques.” (Ibid.: 263)

El temperament eminentment obert de molts americans davant dels desconeguts, així com

el caràcter probablement no massiu de l’acte, facilitaven doncs una experiència de contacte

i aprenentatge lingüístic i cultural a l’entorn d’un espectacle musical on (com passa arreu

de la costa catalana amb els estrangers que assisteixen a concerts d’havaneres) el fet de no

entendre bé la lletra no és viscut com un problema. Aquesta experiència de “contacte”

lingüístic, poc documentada per la literatura sociolingüística o pels estudis sobre turisme,

és clarament un aspecte de l’experiència que molts visitants aprecien. Això es pot veure,

per exemple, en el blog familiar dels Shrivers (2004), que conté una llista d’expressions
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que la família ha après en les seves visites a indrets Cajun (vegeu també Jaworski et al.,

2003a, 2003b).

En tot cas, la llengua francesa se’ns apareix clarament com un element estretament lligat a

la projecció de l’oferta de turisme cultural acadià de la Louisiana. No és, però, de tota

manera, una destinació consolidada des del punt de vista de la política turística de l’estat,

com ho mostra el fet que la web informació oficial de l’estat de Louisiana no parla de la

llengua francesa i es focalitza sobretot en el llegat afroamericà, especialment com a bressol

del jazz. Es tracta, per tant, d’una destinació emergent en fase d’inversió, el futur de la qual

és vist amb optimisme tant per sectors econòmics com culturals, com ho demostren els

posicionaments recents del CODOFIL, que esmenta els ingressos turístics com una de les

aportacions principals que pot fer la política de suport al francès en la regió:

CODOFIL is bringing in tourism dollars, tourism being the second largest

industry in Louisiana, and it is also providing bilingual citizens, thus improving

the quality of the workforce available in Louisiana. The price of oil may come

and go, but the rich cultural heritage of Louisiana is here to stay thanks to the

efforts of CODOFIL. (CDLF, 2004: 1)

* * *

Per concloure aquesta llarga explicació i anàlisi de la fórmula llengua-identitat-turisme

dins l’espai acadià, podem esmentar tres punts d’interès. En primer lloc, l’oferta acadiana

es desenvolupa, a voltes planificadament, a voltes no, combinant les necessitats de a)

desenvolupar unes comunitats econòmicament endarrerides i b) crear nous espais per a la

celebració de la identitat davant de l’ingent procés d’urbanització que desarticula els espais

tradicionals rurals on aquesta identitat s’havia viscut i reproduït en el passat. En segon lloc,

l’impuls i la inversió econòmics del govern federal canadenc i de l’estat de Louisiana

arriben en el moment adequat per facilitar que l’oferta faci un salt qualitatiu important, la

qual cosa obliga al sector turístic i artístic acadià a plantejar-se el seu encaix en un mercat

turístic global. En tercer lloc, la llengua francesa és un dels components principals de

l’oferta, tant com a llengua d’”escenificació” com a llengua d’ús i de comunicació. En

general, la identitat acadiana es presenta d’una manera unitàriament francòfona i en base al

francès estàndard, tot i que en alguns espais i circumstàncies emergeixen les formes locals

dialectals del francès i les pràctiques bilingües de molts acadians contemporanis, donant
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lloc a una certa fricció en la definició de l’acadià “autèntic”. Qui és l’acadià autèntic? el

francòfon “ideal” o el bilingüe “real”? L’èxit de l’Ode à l’Acadie pot donar volada a la

francofonia més urbana, postmoderna i ambigua. En tot cas, és clar que el mercat principal

d’aquestes destinacions és el francòfon, tot i que també està organitzat per atendre els

anglòfons: la retolació i personal bilingüe són generalitzats (tot i que en alguns actes es

dóna el cas que el personal de servei o de seguretat és monolingüe anglòfon per la

impossibilitat de cobrir totes les places amb francòfons). Al poblat de la Sagouine, per

exemple, s’ha reservat tradicionalment els divendres exclusivament per als anglòfons i

darrerament s’han començat a organitzar visites acompanyades diàries en què els

anglòfons poden introduir-se en l’espai francòfon. En relació al tema de la llengua, cal

tenir en compte que una part significativa de la pròpia diàspora acadiana és anglòfona de

diverses generacions, cosa que a voltes pot posar en entredit el paper del francès en la

definició identitària.

Per tant, el que és interessant des d’un punt de vista català són dues coses. En primer lloc,

l’espai turístic acadià es troba de fet en ple procés d’internacionalització i el futur li

presenta reptes interessants. Per una banda, hom pot preveure un augment sostingut dels

beneficis econòmics amb l’arribada de nous turistes d’orígens cada cop més diversos.

Caldrà trobar els equilibris necessaris per obrir els espais lingüísticoidentitaris als

estrangers sense que aquests espais perdin les pròpies qualitats identitàries (p.e. la llengua)

que són al capdavall el seu capital. Per altra banda, aquest espai no és només un aparador

de l’Acàdia: és, més que en qualsevol altre context, un dels terrenys de joc més importants

on les diverses visions de l’acadianitat es troben i competeixen per legitimar-se en base als

discursos identitaris nous i vells i també en base als propis recursos econòmics que

l’activitat genera. No és casualitat que durant la meva visita a finals de novembre hagués

emergit un conflicte pel fet que les zones del nord-oest de Nova Brunswick, en sentir que

quedaven despenjades de tot el moviment generat en els darrers anys, es proposessin crear

una marca pròpia separada de la resta dels acadians: l’anomenada République de

Madawasca, interessant proposta que combina oferta turística i reivindicació nacional.

Òbviament, alguns ho percebien com una iniciativa separatista. En tot cas, l’experiència

acadiana, potser pel caràcter clarament diaspòric d’aquest espai identitari, es presenta com

el cas més clar d’articulació de la identitat en un espai global, amb les tensions i les

oportunitats que això comporta. Pot ser molt útil des del punt de vista barceloní i català per
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l’alt grau de creativitat que porta acompanyada i que pot contribuir a inspirar noves vies de

treball.
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Taula 3.
Comparativa dels usos lingüístics dins l’oferta turística de les diverses destinacions
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“Sense of Place”

Llengua de comunicació.

Oferta d’ensenyament de la llengua.

Lectures de poemes

Espectacles musicals o escènics.

Imatge de marca d’objectes i esdeveniments.

Senyalització toponímica.

Visibilització en diversos àmbits i activitats.

Formació professional.

Aprenentatge simplificat/lúdic per part del turista.

Web específica de turisme i llengua.

Participació en activitats culturals/tradicionals.

Contacte amb parlants i oportunitat de practicar.

Visites a indrets.

Museu/exposició sobre la llengua.

Reconstruccions de llocs tradicionals/històrics.

Rutes turístiques en base a la llengua
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Síntesi

A tall de recapitulació d’aquesta secció, faré una reflexió que parteix d’una visió de

conjunt dels casos analitzats. Dins el marc del turisme cultural, no és habitual veure que

s’utilitzin les llengües o parlars “locals” com a element per a singularitzar i/o

complementar una determinada oferta, almenys no en primer terme. Cal recordar que en

les grans destinacions turístiques tradicionals, com els Estats Units, França o Suïssa,

predominen grans llengües com l’anglès, el francès o l’alemany, les quals són poc

adequades per a singularitzar ofertes concretes precisament perquè són llengües molt

difoses i parlades en multitud de països. Això no treu que en moltes d’aquestes

destinacions no s’hi parlin efectivament altres llengües i que en algunes regions no hi hagi

efectivament un potencial per convertir les llengües en un valor afegit des del punt de vista

turístic. En tot cas, és un tema encara poc explotat, possiblement perquè el món occidental

tot just està sortint dels paràmetres ideològics del nacionalisme unilingüista modernitzant.

En la majoria dels casos estudiats, l’estructura socioeconòmica de les destinacions fa que la

indústria turística estigui (com tots els sectors econòmics importants) majoritàriament en

mans de les élites francòfones o anglòfones locals, les quals han participat històricament en

el procés de devaluació i arraconament de la resta de formes de cultura de la regió per tal

de construir un estat culturalment uniforme. Per tant, aquestes élites han organitzat les

empreses i els serveis de forma que no calgui conèixer ni valorar les llengües i cultures

que no són les seves pròpies. Els grups que parlen les llengües originàries sovint no tenen

suficient capacitat d’inversió i un nivell de participació en les institucions que els permeti

desenvolupar plantejaments i productes alternatius en base al que ells tenen per oferir. Com

a molt poden participar com a mà d’obra que ajuda a arrodonir la imatge d’autenticitat del

paisatge davant dels visitants.

Aquesta situació està en procés de canvi, especialment en els contextos canadenc i britànic,

on sectors francòfons o gal·lesoparlants estan mostrant cada cop més capacitat

d’autoorganització econòmica, sovint amb el suport d’estructures controlades per

anglòfons. Aquest canvi ve acompanyat per una valorització de les llengües pròpies en

l’àmbit turístic.

Tot fent una valoració global de l’experiència analitzada, podem observar el següent:
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1) Tots els casos es basen en mobilitzar dins el sector turístic comunitats de llengua

minoritària mitjançant la projecció de la pròpia llengua i identitat en el marc del

turisme cultural.

2) Encara que en el contexts canadenc i gal·lès, hom pot trobar sectors econòmics

francòfons o gal·lesòfons afluents, aquestes polítiques estan generalment lligades a

estratègies de regeneració econòmica de comunitats majoritàriament rurals i en

declivi.

3) En la majoria dels casos, les estratègies turístiques identificades són de creació

recent i es troben en fase d’inversió, per la qual cosa encara no es poden avaluar els

seus resultats econòmics. En el cas concret de l’Acàdia canadenca, el sector té una

trajectòria més llarga i actualment es troba en procés de transformació des dels

mercats nacionals als internacionals.

4) Les ofertes turístiques lingüísticoidentitàries tendeixen a projectar-se als mercats

internacionals. Tot i així, cal tenir present que la més àmpliament desplegada,

l’acadiana canadenca, parteix d’uns antecedents de sòlida inserció dins els

moviments nacionalistes de consum intern que, en primer terme, atragueren els

mercats francòfons nacionals.

5) Les experiències amb més projecció (i probablement amb més futur) són les que

compten amb un sòlid suport institucional que en facilita el finançament. Aquestes

condicions es donen solament en el marc d’estats descentralitzats que es presenten

com a lingüísticament i culturalment diversos.

6) Per tant, dins el turisme lingüísticoidentitari és compatible combinar les funcions de

celebració i construcció de la pròpia identitat amb una projecció creixent als

mercats globals. Possiblement, la pressió d’aquests mercats vagi empenyent les

comunitats afectades a una progressiva transformació dels models identitaris

modernitzants, unilingües i uniculturals, a models mundialitzants més congruents

amb la valoració de la diversitat i la hibridació lingüístiques i culturals.

7) Les funcions i modalitats de presència de les llengües en aquests entorns pot ser

molt diversa. La taula 3 ens il·lustra aquesta amplitud de possibilitats. Les llengües

poden actuar de reclam principal per a visitants amb un interès específic per
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aprendre-les; però tot sembla indicar que, per al gruix del mercat, les llengües

constitueixen un atractiu complementari en el marc d’una oferta cultural més

àmplia.

8) A banda dels aspectes comuns, cada espai lingüístic en presenta d’específics que

són difícilment traslladables a altres destinacions: a) el mite de les civilitzacions

perdudes a les Shetland, els països cèltics o entre els italogrecs; b) l’atractiu de la

música i les cultures cèltiques; c) els rituals ètnics maorís.
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Bloc 3: Perspectives en els contextos barceloní i català

Aquest bloc té per objecte valorar les implicacions de les dades i l’anàlisi feta fins ara per

al context barceloní i català. Conté, en primer lloc, una anàlisi de la projecció que la

llengua i la cultura catalanes tenen en l’oferta turística actual. També inclou una valoració

de les possibilitats, reptes i oportunitats per articular i consolidar una oferta basada en el

patrimoni lingüístic, històric, artístic i cultural català. Finalment, s’elaboren unes

conclusions que constitueixen una proposta dels components que hauria d’incorporar una

oferta consolidada de turisme cultural a Barcelona i a Catalunya, incloent-hi el paper que

hi podria jugar la llengua. Tot això anirà acompanyat de propostes i idees concretes que

ajudin a visualitzar el que comportaria una política d’aquestes característiques.

La llengua catalana dins el turisme.

A la taula 3, podem comparar les diverses maneres de projectar les llengües dins l’oferta

turística dels contextos estudiats. La darrera columna correspon a la llengua catalana al

Principat de Catalunya. Constatem que el català té una posició forta com a llengua pròpia

del país i llengua de comunicació, tant dins les institucions públiques en general com en

molts serveis i empreses. En aquest aspecte, només el francès al Quebec o les llengües

oficials dels diversos estats tindrien una posició més consolidada. L’ús exclusiu del català

en la senyalització pública i la toponímica també li dóna una visibilitat remarcable, encara

que el contrast entre català i castellà és molt menys marcat que entre les llengües dels altres

casos estudiats, cosa que pot fer que aquest aspecte no cridi tant l’atenció entre els

visitants. La presència del català també és forta a les escoles de turisme i d’hostaleria, així

com en altres sectors de formació professional. El govern català mostra voluntat de

promoure l’ús de la llengua catalana en el sector. L’anterior conseller de turisme, Pere

Esteve, manifestava a la tardor de 2004 que el model turístic català “ha de basar-se en el

respecte amb el medi ambient i l'entorn”, alhora que signava el primer d’octubre un

conveni per possibilitar l’ensenyament del català a treballadors de 8000 restaurants (Massa,

2004). L’actual conseller també ha reiterat la seva aposta clara per la marca Catalunya en

la projecció de les destinacions catalanes.

L’estatus legal del català i l’alt nivell de vida dels seus parlants li donen una visibilitat

remarcable en els espais públics. Un aspecte complementari als esmentats és l’ús de la
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llengua al sector del comerç. Segons dades publicades per la Generalitat de Catalunya (GC,

2005), el català és la llengua més present en la retolació més visible dels comerços (entre

un 40 i un 57 %, segons les ciutats, enfront del 9 al 31% del castellà, que està en segon

lloc). També cal tenir en compte que la pràctica totalitat de museus, indrets de visita

turística o instal·lacions depenents de l’administració presenten el català com a llengua

única o, si més no, com a la llengua més visible.

Pel que fa a l’oferta de turisme lingüístic, és encara molt reduïda. Actualment, la situació

és la següent: la Universitat de Girona té cada estiu una vintena d’estudiants estrangers de

català.32 La Universitat de Barcelona també ofereix cursos. L’Institut Ramon Llull i el

govern d’Andorra organitzen el Campus universitari de la llengua catalana Mallorca-

Andorra, que ofereix 30 places d’una “immersió lingüística i cultural” acompanyada d’un

“ampli ventall d’activitats culturals i de lleure” en les societats d’acollida (IRL-GA, 2004).

En les seves seus a l’estranger, l’Institut Ramon Llull ha examinat de català durant l’any

2004 un total de 621 persones, un increment d’un 15% respecte de l’any anterior (IRL,

2004a). Al curs 2003-2004, els 93 lectorats de català a universitats estrangeres impartiren

classes a 4006 estudiants (IRL, 2004b). Durant el curs 2000-2001, 40.000 estudiants

seguiren cursos de català al consorci de normalització lingüística (CPNL, 2002: 45).

Aquestes xifres deixen entreveure un mercat potencial per a l’aprenentatge de català a

l’estiu combinat amb activitats de lleure que fins a la data ningú no ha identificat i explotat.

Les experiències de turisme lingüístic al País de Gal·les i, sobretot, a Irlanda, es presenten

a reflexions i a comparacions interessants en relació al cas català. D’entrada, no hi ha res

que faci pensar que una oferta combinada de cursos de llengua i activitats culturals no es

pogués promoure igualment a Catalunya. És natural pensar que el mercat d’ensenyament

de català hauria de ser molt més gran que el de l’irlandès, atès que és una llengua que té

molts més parlants i s’utilitza d’una manera molt més àmplia. Seria bo saber si la poca

tradició que tenim d’aquesta mena de turisme és per manca d’iniciativa o per altres raons.

Per exemple, podria ser que, essent una llengua romànica, costa menys d’aprendre a molta

gent, o que l’oferta del Consorci per a la Normalització Lingüística sigui prou competitiva

com per no deixar espai a altres ofertes. Els casos de l’irlandès i del gal·lès també contenen

un element d’interès en el paper que hi juguen les respectives diàspores, és a dir, les

poblacions originàries d’aquests països i que resideixen al continent americà. Sembla ser
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que aquestes poblacions tenen un impacte important en el turisme i constitueixen una

proporció significativa dels inscrits a cursos d’estiu de llengua i cultura. Això ens planteja

la qüestió de si no seria interessant obtenir dades sobre la població catalana resident a

l’estranger, així com de les persones estrangeres que tenen lligams amb Catalunya i

coneixements de català. No és impossible que aquest col·lectiu constitueixi un mercat

reduït, però qualitativament important per a moltes iniciatives turístiques i culturals.

En un estudi sobre la presència del català en el món del turisme, també ens hem de fer

ressò de dos casos anecdòtics que apunten ja a un cert procés de marketització de la

llengua i la identitat: l’Aire du Village Catalan i la ciutat sarda de l’Alguer.

L’Aire du Village Catalan presenta una reproducció d’un “poble típic català” a la primera

àrea de servei que hom troba passada la frontera espanyola i entrant al Rosselló.

Probablement és un cas únic d’elaboració turística i eminentment folkloritzant de la

identitat catalana. L’indret té poc sentit des del punt de vista d’un català del principat que

no necessàriament associa la catalanitat amb entorns rurals i treballs d’artesania. L’ús del

català hi és molt marginal: una placa d’una “Plaça dels oficis”, amb porxos que recorden

viles com Santa Pau, Besalú o Peratallada, i un mural que representa “les quatre estacions”.

També hi ha una plaça ombrejada amb plàtans i algun detall decoratiu que imita formes de

construcció d’època medieval, no exclusivament catalanes. Hi ha un restaurant sense cap

presència de la llengua catalana: ni en els menús, ni en els senyals, ni en cap part de la seva

web; només dues figuretes amb vestimenta tradicional que indiquen l’entrada dels lavabos

masculins i femenins. Hi ha una botiga de productes artesans no necessàriament catalans.

És un bon exemple d’ambientació turística de disseny que (a banda de mostrar les grans

prevencions que tenen les autoritats franceses per utilitzar altres llengües) dóna una

impressió de deslligament total, fins i tot espacial-geogràfic, de la societat i de l’entorn que

pretén representar. Caldria veure si efectivament compleix una funció (pròpia d’una àrea

tancada d’autopista) d’atractor turístic cap a aquella zona o si almenys dóna sortida a

alguna part de l’oferta turística i la producció artesanal locals. En tot cas, sembla un model

difícil d’importar cap a la Catalunya sud, excepte en el marc de les àrees de serveis de

l’autopista a la banda espanyola, que en arquitectura i serveis tenen molt d’envejar a les

franceses.

32 Agraeixo a Maria Jesús Ferrés, directora del Servei de Llengües de la Universitat de Girona, d’haver-me
posat sobre la pista de diverses iniciatives en aquest àmbit.
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Un segon desenvolupament recent ha estat la ciutat de l’Alguer, que des de l’establiment

d’un vol directe des de Girona, ha viscut un augment sobtat de visitants catalans a la

recerca dels vincles històricoculturals existents. La informació que he pogut consultar

sobre la política turística de les autoritats locals de la ciutat no fan cap esment a aquesta

nova font de divises. Hom es manté dins l’oferta tradicional del corall i l’agroturisme. El

tema de la llengua catalana apareix lligada solament a les polítiques culturals i educatives.

Tampoc no he aconseguit trobar cap empresa o servei que identifiqui el turista català com a

client específic o prioritari. Explorant webs hom troba que l’ús del català en l’oferta

hotelera i de restauració és pràcticament nul. Amb tot, em consta per altres fonts que hi ha

viatges organitzats per a catalans, que busquen l’acompanyament de guies catalanoparlants

locals. Per tant, existeix ja un procés d’articulació d’aquest mercat que potser no ha estat

encara degudament assumit per les administracions. És un procés que, en la mesura del

possible, serà bo de seguir per veure si desenvolupa elements d’interès per al turisme

català.
Figura 11

El Periódico de Catalunya es feu ressò del recent interès per l’Alguer

Font: El Periódico de Catalunya. 25/08/2004 pàg. 13
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Per altra banda, també té el seu interès saber com valoren els propis turistes la presència de

la llengua catalana. Sobre aquesta qüestió, hi ha poques dades pel fet que el tema no ha

suscitat interès entre els planificadors lingüístics (en no ser els turistes ni ciutadans ni

residents del país) i pel fet que el sector turístic no ha vist la llengua tradicionalment com

un tema que entri dins el seu àmbit de consideració. Amb tot, Turisme de Barcelona

(2004b) ha tingut l’encert d’incloure algunes preguntes sobre el tema en les enquestes

convencionals que es recullen entre els turistes. Així, al 2003, el 86% dels turistes

estrangers deien que ja sabien que el català era la llengua del país i més d’un 87% estaven

molt o bastant d’acord en què “la cultura pròpia de Catalunya i Barcelona és un element

important en la imatge positiva que té la ciutat arreu del món” i fins a un 95% feien una

valoració “molt bona” o “bona” del fet d’haver-la pogut conèixer. Entre els turistes

espanyols, el resultat és semblant: un 89% valora la cultura catalana positivament en el

sentit turístic i un 84% diu que fa l’atractiu de Barcelona i Catalunya més gran. Només un

14% dels turistes espanyols manifestaren haver tingut “algun tipus de dificultat” per raó de

llengua. Els resultats serien encara més unànims si no fos per les dades dels mesos d’estiu,

probablement pel fet que en aquestes dates els turistes presenten perfils molt més diversos.

Ara bé, el que és encara més interessant és que el 70% dels visitants estrangers manifesta

haver pogut apreciar “poc” o “gens” els elements propis de la cultura catalana en la seva

visita. És a dir, molts constaten els elements característics de la cultura catalana no són

especialment accessibles, o potser no tant com caldria esperar.33

Per tant, el que aquestes dades deixen entreveure és un interès i una bona predisposició

generals pels continguts culturals catalans per part dels turistes, així com un coneixement

suficient de la realitat lingüística del país (contràriament, val a dir, al que molta gent es

pensa en base als estereotips negatius del turisme de masses). I alhora, les dades ens diuen

que la visibilitat de la cultura catalana com a tal és molt baixa. Per tant, sembla clar que el

sector turístic català té en aquest punt un cert camp per córrer quant a la millora de l’oferta.

33 La pregunta equivalent de l’enquesta als visitants espanyols està formulada d’una forma una mica
ambivalent: ¿Cree que los elementos propios de la cultura catalana contribuyen como atracción turística de la
ciudad? Aleshores, la majoria l’ha resposta probablement en un sentit general i volent expressar un sentiment
positiu envers la cultura catalana (82%).
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El català i la política turística: els blocatges

Malgrat aquestes dades positives, cal constatar que la presència i la projecció del català en

el sector turístic no responen a prioritats o necessitats definides pel sector, sinó que són

conseqüència de les polítiques lingüístiques públiques d’abast general i de la important

base demogràfica i econòmica de què gaudeix la llengua catalana.

L’absència d’una reflexió sobre l’encaix de la llengua catalana en el sector turístic es pot

interpretar en el marc d’una problemàtica de tipus general: la projecció exterior de la

llengua i la cultura catalanes.34 Els catalanoparlants en general estan habituats a reservar

l’ús del català per a uns espais restringits i limitats a cercles relativament reduïts on es pot

identificar l’audiència com a inequívocament catalana: la família, les amistats i, en el seu

cas, els companys de feina catalanoparlants. Fora d’aquests àmbits, el català s’ha estès a la

vida pública a partir del restabliment de la Generalitat; però dins el món socioeconòmic no

depenent de l’administració, el català ha progressat de manera molt parcial fins i tot en

sectors on els catalanoparlants predominen. Des d’aquest punt de vista, el català no ha

superat del tot la condició de llengua per a usos privats i restringits, fet que es reflecteix en

la resistència de molts catalanoparlants a utilitzar-lo per parlar amb estrangers i immigrats

o en espais considerats multilingües. La catalanitat es viu com un fet a compartir “entre

catalans”, però no amb persones o espais percebuts com a externs a la comunitat. Aquesta

situació ha dificultat tradicionalment la integració dels immigrats, que han de fer un esforç

addicional per sortejar les dificultats d’accés al català. Els catalanoparlants, però, han

pogut mantenir els seus espais socials relativament exclusius gràcies al fet que s’hi gaudeix

de més facilitat d’accés a ocupacions de qualitat i recursos econòmics. Així, els beneficis

econòmics que aporta la catalanitat són evidents des d’un punt de vista sociològic, però

sovint no es manifesten en els espais i els mercats públics.

Aquest fenomen de tancament o restricció de l’ús de la llengua no es dóna exclusivament

als països de parla catalana, sinó que és comú en les comunitats de llengües minoritàries o

d’ús restringit. En aquests contextos, les llengües dominants, encara que siguin petites

(com pot ser el cas del danès a les illes Fer Oer), assumeixen el paper de lingua franca que

mediatitza les relacions dels parlants amb les persones i les cultures “exteriors”. Així, puc

34 Com veurem més endavant, quan parlo de projecció exterior aquí no em refereixo a les polítiques
públiques dutes a terme per la Generalitat o per l’Estat sota aquesta rúbrica; sinó d’un conjunt de fenòmens
culturals que conformen les relacions entre els catalanoparlants i els espais i actors “estrangers”.
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recordar l’anècdota d’una persona feroesa que afirmava que “sense saber danès, no es pot

anar enlloc”, malgrat el fet que és una llengua amb menys parlants que el català. És el

fenomen que Lluís Aracil (1983) caracteritzà com a “interposició lingüística” i que es

manifesta de multitud de maneres: a) les persones tradueixen mentalment les llengües

estrangeres a la llengua dominant i no a la pròpia, b) accés a la producció cultural

estrangera en llengua dominant (llibres, pel·lícules, etc.), c) hom parla a estrangers o

immigrants en la llengua dominant encara que no l’entenguin, d) s’ensenya la pròpia

llengua en relació a la dominant i es desenvolupen recursos pedagògics només per als

parlants de la llengua dominant.35

Òbviament, la interposició lingüística és fàcilment explicable des del punt de vista de la

major difusió i visibilitat de les llengües dominants. Tot i així, té efectes que van molt més

enllà d’allò que podríem considerar com a raonable. De fet, afecta no només la llengua,

sinó en gran mesura tot allò que té a veure amb la cultura i la identitat pròpies. La

interposició genera una divisió categòrica entre la llengua dominada i la dominant que

acaba activant-se en qualsevol circumstància percebuda d’alguna manera com a

“estrangera”. Així, hom parlarà en espanyol fins i tot amb persones que parlen o intenten

aprendre el català. I, més enllà d’això, qualsevol espai d’interacció entre allò propi i allò

estranger serà tractat com un buit, una impossibilitat o una inexistència. Un bon exemple

d’aquest efecte el podem trobar en la concepció del Museu d’Història de Catalunya en

relació als turistes estrangers. Durant molts anys, el museu no preveié que podia tenir

visitants que parlessin una llengua altra que el català, ni es plantejà quin interès podia tenir

el propi museu per als turistes. Així, a la versió en anglès de la web, hom pot llegir el

següent:

“The aim of the Museum of the History of Catalonia is to put the history of

Catalonia on display and make people aware of their shared heritage, and so

help them identify with their national history. Therefore, the museum has been

conceived in such a way that it narrates a story.”

Font: versió en anglès de l’entrada a la web del MHC a 01/11/2004:

http://www.en.mhcat.net/

35 Durant molt de temps, només hi havia materials i cursos de català o bé per a catalanoparlants o bé per a
castellanoparlants i encara en molts llocs es considera que els immigrants aprendran més fàcilment el català
si primer aprenen el castellà. Encara molts professors de català fan èmfasi en les diferències i similituds entre
català i castellà, encara que per a molts alumnes estrangers això no sempre sigui útill.
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Com es pot apreciar, la paraula “people” o el pronom “their” no es refereixen a qualsevol

visitant, sinó exclusivament al ciutadà català que necessita ser “conscienciat” sobre la

trajectòria històrica de la seva pròpia comunitat. Així, el text, tot i que està en anglès

correcte, no és intel·ligible per a un turista angloparlant, al qual se’l posiciona davant d’un

diàleg que no va per a ell.

Les queixes de Jordi Portabella, Regidor de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona, sobre

la projecció de la llengua i la identitat catalanes dins el Fòrum 2004, posen en evidència el

mateix problema. Malgrat que el fòrum formava part d’una estratègia de projecció exterior

de la ciutat, en les webs webs, senyalitzacions i en l’organització d’esdeveniments, hom

notava la inseguretat dels organitzadors a l’hora d’utilitzar el català.

Per tant, l’absència d’una conceptualització sobre l’encaix de la llengua i la cultura

catalanes en el món del turisme no és sinó una manifestació concreta d’un problema més

ampli: el de la projecció exterior de la cultura catalana, que pateix dels blocatges que

caracteritzen la interposició lingüística i el que podríem anomenar més globalment

“interposició cultural”.

I és important ser conscient, en definitiva, que aquest desajustament cultural no afecta

només les institucions públiques, sinó la població en general i, per tant, els propis actors

del sector turístic. Cal esperar que hotelers, restauradors, guies, cambrers, etc. mostraran

ambivalències i inseguretats semblants, fins i tot en el cas de catalanoparlants amb un clar

sentit patriòtic. El retard amb què s’articulà l’oferta del patrimoni arquitectònic barceloní,

en el qual molts no creien fins que l’arribada massiva de visitants els feu rendir-se a

l’evidència, ens mostra que aquest és el principal obstacle amb què es trobarà l’articulació

d’una política sòlida de promoció del turisme cultural a Catalunya, que no té altra

alternativa que fonamentar-se en la pròpia història i patrimoni.

Els camins del turisme cultural català: una primera

aproximació

Fins fa ben poc, les polítiques turístiques i les qüestions de llengua i cultura han anat per

camins paral·lels i totalment independents, tant a Barcelona com a la resta de territoris de

parla catalana. Aquest fet s’ha produït per dues raons principals: a) tradicionalment s’ha
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cregut que, a Catalunya, només el clima i la geografia podien constituir atractius

veritablement competitius; i b) la projecció exterior de Catalunya s’ha vist restringida per

les polítiques centralistes, especialment durant la dictadura, que imposaven la promoció

d’una visió unitària d’Espanya basada en el folklore espanyol.

En relació al primer aspecte, no cal sinó esmentar la magnífica obra de Muntanyola (1932),

que sentava les bases per a la política turística de la Generalitat restaurada i manifestava,

amb molta claredat, que Catalunya no podia competir de cap manera amb les grans

destinacions de turisme monumental o cultural, com París, Egipte o Grècia. És clar que

aleshores no havia sorgit encara l’interès pel modernisme, ni les obres de Dalí, Picasso o

Miró no s’havien projectat sobre el panorama artístic mundial.

Com sabem, les idees de Muntanyola no es pogueren aplicar en l’entorn institucional que

ell havia previst; però ben segur que reflectien una actitud generalitzada en el sector. Ja

aleshores, hom copsava que eren les platges i els balnearis allò que atreia l’incipient

turisme de classe mitjana. Tampoc no sabem quina orientació hagués pogut agafar, a la

pràctica, la política turística catalana. Al capdavall, l’argumentació de Muntanyola en

aquest aspecte no és molt elaborada. Es limita a emetre un comentari en relació a allò que

els especialistes en turisme anomenen el “pull product”, el reclam principal (com

l’arqueologia a Egipte, el paisatge a Colorado, la fauna a Kenya) que pot constituir la

pròpia decisió de viatjar. En la immensa majoria dels casos, el turisme cultural s’orienta

més aviat al nivell dels “productes secundaris” o “serveis”, que no són necessàriament tan

coneguts ni desitjats d’entrada, sinó “descoberts” d’una forma que donen contingut a les

estades dels turistes un com ja són al lloc. De fet, el propi Muntanyola ja insistia en la

necessitat de diversificar l’oferta, alhora que ens explica que les primeres iniciatives de

conceptualització de destinacions catalanes provingueren d’homes de cultura mallorquins

(Miquel del Sans Oliver, Bartomeu Amengual, Joan Alcover, Gabriel Alomar) i patricis

barcelonins del catalanisme (Santllehí, Ribé, Duran i Ventosa, Roca i Bellver, Rubió). Per

altra banda, la inquietud sobre l’impacte cultural del turisme ja es manifestava en els

escrits de Joan Alcover, que plantejava la necessitat de realçar “els atractius naturals de la

nostra terra” sense “renegar dels nostres usos i elements naturals” (Ibid.: 137-138).

Muntanyola també proposava ja la creació d’una marca Catalunya que recolzés sobre la

posició estratègica de Barcelona com a centre industrial, polític i de comunicacions (tot
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buscant de crear una relació especial amb Mallorca, destinació que aleshores ja començava

a despuntar).

Més enllà d’aquests primers projectes, com sabem, el turisme de masses a Catalunya es

desenvolupà sota l’aegis del franquisme, en base a l’oferta costanera, sense cap mena de

visió de futur ni planificació des del punt de vista urbanístic i mediambiental, recolzada pel

baix valor de la pesseta i sota el paraigua simbòlic d’una imatge folklorista i unitària

d’Espanya. Més enllà d’aquests aspectes discutibles, el turisme aportà immensos recursos

econòmics al litoral català, permetent que molta gent abandonés la pesca i l’agricultura en

favor d’unes ocupacions que permetien millorar sensiblement el nivell de vida.

Una segona implicació important d’aquest procés és que l’empresariat turístic català

emergeix a partir d’una forta inversió en la marca “Espanya”, així com en els elements

constitutius de la fórmula actual: clima, platja i oci. Això vol dir que, en termes generals, la

proposta d’invertir en “cultura” i “Catalunya” constitueix una fórmula nova, força diferent

de l’anterior, amb els riscos i oportunitats que comporta la inversió en un producte no

conegut.

En aquest procés, hi ha un component importantíssim que diferencia Catalunya de la

majoria de països que contenen minories lingüístiques i culturals i que hem estudiat al bloc

2. Al nostre país, fou la població catalana la que s’abocà majoritàriament a organitzar els

serveis turístics i en recollí la major part dels beneficis. En altres llocs, el més usual és que

sigui el grup cultural dominant qui controli la major part de recursos en circulació. És per

això que l’eclosió turística a Gal·les provocà, en el mateix moment històric, el

desplaçament o l’anglicització de la població gal·lesa en les zones més turístiques. Això ha

passat, i només en part, en llocs com Eivissa. És, entre altres coses, aquest efecte pervers el

que la política turística gal·lesa actual intenta d’evitar mitjançant un turisme que valoritzi la

llengua i la identitat gal·leses i sigui gestionat per la pròpia comunitat.

Salvant les distàncies entre l’estructura socioeconòmica de Gal·les i de Catalunya, el

plantejament gal·lès també aborda una qüestió clau: diversos models turístics poden tenir

implicacions diferents quant als grups socials que en surtin beneficiats o perjudicats. El

desenvolupament d’un turisme de caire identitari pot crear fonts de riquesa per a la

comunitat afectada, mentre que un turisme merament geogràfic pot permetre més fàcilment

l’entrada dels grans grups empresarials transnacionals que, alhora que s’emporten els
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beneficis, poden marginalitzar i desplaçar les comunitats lligades al territori. Grans

cadenes hoteleres transnacionals, per exemple, no tenen perquè contractar població que

parli la llengua del territori, ni tenen perquè adquirir compromisos a llarg termini quant a la

sostenibilitat dels entorns naturals i de les infrastructures. L’opció per la identitat,

adequadament gestionada, beneficia el propi teixit empresarial i la mà d’obra pròpia pel fet

que pot capitalitzar els propis recursos culturals, que per als actors externs són més

costosos de posar en joc. És a dir, els hotelers i restauradors catalans poden oferir als

clients l’experiència de ser a Barcelona o a Catalunya d’una manera que sempre serà més

difícil per als Formule 1, Novotels, Ibis o McDonald’s. Fins i tot en el cas, cada cop més

usual, que empreses locals tinguin una dimensió internacional, aquestes poden gaudir dels

avantatges de jugar en camp propi. I és aquí on la llengua catalana pot assumir la funció

d’emblema o icona que orienti als visitants sobre l’origen i inserció del servei, les persones

i l’espai en la societat i el territori que estan visitant.36

Dins aquest escenari, Barcelona té una posició singular des de dos punts de vista. En

primer lloc, la ciutat no acompanyà, en el seu moment, el desenvolupament turístic de la

resta del litoral. En segon lloc, quan la ciutat emergeix com a destinació turística,

especialment des dels jocs olímpics de 1992, no ho fa sota la fórmula tradicional sinó en

base a elements singulars del paisatge urbà i, sobretot, del patrimoni artístic.

Barcelona, per tant, és qui ha liderat fins ara l’aposta per la cultura a Catalunya, a més dins

un context històric on les institucions mostren més capacitat de gestió dels recursos i de les

infrastructures, així com la disposició de treballar conjuntament amb els sectors socials i

econòmics implicats. Barcelona està, per tant, en bona situació per articular i liderar

l’oferta de turisme cultural català: per la seva immillorable projecció internacional,  per la

seva condició de metròpoli de referència dels Països Catalans i pel fet que el propi sector

turístic ja ha iniciat el camí, és a dir, ja ha invertit i ha començat a recollir els beneficis de

la cultura catalana.

Per acabar, un darrer condicionant positiu, no menys important per evident, és la

progressiva descentralització de l’Estat espanyol, que obre espais per a projectar la

36 Pel que hem pogut veure, l’opció per una política turística que emfasitzi la pròpia cultura tampoc no evita
necessàriament la implantació de grups empresarials transnacionals. Probablement, el caràcter poc pol·lèmic
d’aquestes polítiques allí on s’apliquen ens indica que els grans grups econòmics no se senten amenaçats per
la competència d’un sector que al capdavall és qui porta els clients que poden generar també el seu propi
profit. És més aviat el teixit socioeconòmic local qui té les de perdre si no juga les pròpies cartes.
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diversitat cultural i lingüística. Una mirada superficial als casos estudiats en el bloc 2 ens

indica clarament que són les estructures estatals descentralitzades les que permeten el

desenvolupament d’aquesta mena de polítiques. Això és consistent amb els nombrosos

estudis que mostren les íntimes connexions entre les polítiques turístiques i els discursos

nacionals de cada país en el marc de les estratègies de projecció internacional dins els

camps polític i econòmic.

Conclusions

L’argumentació d’aquest estudi parteix d’una constatació prou evident: en un món cada

cop més globalitzat i competitiu, les diverses destinacions estan fent un esforç per definir i

singularitzar la pròpia oferta. El patrimoni cultural de cada país, vist en un sentit ampli i

sovint acompanyat del patrimoni natural, constitueix l’element clau d’aquest procés de

definició del propi atractiu, per tal com identifica i diferencia allò que s’ofereix.  El procés

de democratització de la cultura que s’ha viscut en les darreres èpoques en els països

industrialitzats implica que la mena d’experiència que proposa el turisme cultural ja no té

el caràcter elitista que havia tingut en el passat.

Les llengües, en tant que components importants d’aquest patrimoni cultural, també són

actualment objecte d’atenció, tant com a atractiu turístic en si, com per la seva condició

d’eines de comunicació que poden facilitar o entorpir l’accés als continguts culturals i als

serveis turístics. Igualment, en un món on la diversitat cultural i lingüística adquireix cada

cop més un valor positiu enfront de l’unilingüisme i l’uniformisme tradicionals, s’obren

noves possibilitats per conèixer, viure i relacionar-se amb les llengües. Des del punt de

vista dels visitants, veure i escoltar la llengua del lloc és un dels elements que dóna

consistència a l’experiència de ser en un altre país. Aprendre unes paraules, enviar postals

o endur-se productes on hi figuri la llengua són actes que li ajuden a confirmar i recordar,

davant dels altres i de si mateix, que ha passat pel país i que l’ha conegut. Des del punt de

vista del turista interessat en conèixer altres cultures, la llengua dóna el que els gal·lesos

anomenen “sentit del lloc.” En un món cada cop més globalitzat on els paisatges d’arreu

del món (aeroports, espais públics urbans, serveis) són cada cop més iguals, els turistes

cerquen elements que els confirmin la diferència, la unicitat de cada lloc. Les llengües són

un dels elements que poden contribuir a construir aquesta diferència necessària.
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En la mesura que una opció per la qualitat implica fer un procés d’aclarir i definir allò que

un ofereix i en quines condicions ho ofereix, Barcelona i Catalunya no poden quedar al

marge d’aquest procés. Han d’invertir en turisme cultural tant o més que els altres. Han de

trobar la manera de projectar-hi de forma efectiva la pròpia cultura i identitat, incloent-hi la

pròpia llengua. En cas contrari, no faríem sinó abandonar uns mercats i renunciar a

projectar-nos com a destinació de qualitat dins les tendències contemporànies en matèria

de turisme.

La inversió en la pròpia identitat assegura, a mitjà i llarg termini, que una bona part dels

beneficis del turisme es quedin a la comunitat pròpia del territori en qüestió i evita que la

destinació es converteixi en una peça més de les estratègies dels grans grups empresarials

transnacionals, que a la llarga poden hipotecar l’economia del lloc i demanden més i més

serveis i no reverteixen a canvi els seus beneficis en el territori. Fins i tot pot beneficiar

molt directament la mà d’obra autòctona enfront de l’estacional. A Catalunya, per

exemple, una aposta clara per la presència del català en el sector turístic augmentaria el

valor de mercat dels propis treballadors que s’han format a Catalunya, independentment de

les llengües que parlin habitualment.

Des de les punt de vista de les polítiques culturals en general, cal també buscar i trobar les

maneres de mostrar i projectar la llengua catalana com a element que constitueix i

caracteritza històricament i socialment Catalunya al costat de les altres llengües que s’hi

parlen. L’opció pel turisme cultural comporta també aclarir qüestions d’identitat i de

projecció del país que van més enllà dels interessos purament turístics i econòmics. És per

això que una aposta pel turisme cultural haurà d’implicar, en definitiva, sectors més amplis

que els estrictament implicats en la política turística. Cal veure aquesta necessitat com un

fet positiu que obre les portes a una major implicació i identificació de la societat catalana

amb un sector econòmic de gran importància.

L’opció desitjable és, doncs, clara: Catalunya té un patrimoni artístic, especialment,

arquitectònic, que atrau més i més visitants. Té una llengua que, al costat de les altres, que

s’hi parlen, la singularitza històricament i culturalment; té una història pròpia amb

nombrosos elements que depassen l’interès merament local; té una vida social i cultural

que molts visitants aprecien, com són les tradicions d’ús dels espais públics i urbans (què

seria Barcelona sense les rambles o la vida vespertina?); té un patrimoni literari i folklòric

de qualitat, poc conegut encara. Aquest potencial ve reforçat pel turisme del litoral i per
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l’excel·lent projecció internacional de Barcelona com a ciutat moderna i cosmopolita, punt

de trobada de fires, congressos i activitats culturals i artístiques tant tradicionals com

contemporànies.

El fet que molts aspectes del país siguin poc coneguts no és en si un handicap.

Possiblement, a moltes destinacions els agradaria poder oferir alguna cosa que vingués de

nou als visitants. El que sí que podria ser un problema és tenir un sector empresarial i, en

general, una població, que no sapigués ben bé què ha d’oferir i com ho ha d’oferir. En tot

cas, podem sintetitzar en la llista següent els condicionants que poden facilitar l’articulació

d’aquesta proposta i els que el poden entorpir:

Condicionants positius
1. El turisme cultural és un segment en creixement i amb perspectives de créixer

encara més, per damunt dels altres segments del sector.

2. La cultura catalana i el patrimoni artístic i monumental català, vist en un
sentit ampli, tenen un gran potencial per a constituir-se en reclam turístic
independent i generar multitud de productes complementaris de suport que donin
coherència i solidesa a una marca pròpia. En definitiva, és l’única via realista que hi
ha a Catalunya, ja que la historiografia i el discursos culturalistes espanyols no han
donat mai promogut mai una visió integrada d’Espanya i ni tan sols actualment no
donen senyals de moure’s en aquesta direcció. Gran part del que té Catalunya de
valor en concepte de patrimoni cultural té a veure amb l’estat català (abans de
1714) o amb moviments polítics i culturals estretament lligats al nacionalisme
català: romànic, gòtic civil, modernisme, avantguardes. El cas del conegut llibre de
Robert Hughes (1992) és paradigmàtic: per poder explicar el modernisme, comença
amb la llegenda de Guifré el Pilós i les quatre barres.

3. La destinació Barcelona es troba en un bon moment per emprendre projectes:
té molta projecció exterior i està lligada a un sector gratificat per la recent opció
estratègica pel turisme cultural, que ha resultat un èxit.

4. Multilingüisme és un valor en alça, cada cop hi ha més bona predisposició a
conèixer altres llengües i cultures i molts indrets han iniciat l’elaboració de
polítiques per a projectar les seves llengües en el turisme.

5. La llengua catalana és una llengua romànica amb multitud de trets comuns amb
l’espanyol, l’italià, el portuguès i el francès. Com a tal, gran part de la seva
estructura i vocabulari són transparents als parlants o coneixedors d’aquestes
llengües, que són la immensa majoria dels turistes. De tota manera l’experiència
gal·lesa també demostra que amb llengües menys properes per als turistes també hi
ha possibilitats.

6. La promoció de la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit turístic pot trobar un
suport majoritari en sectors polítics, acadèmics i culturals, que podrien participar-hi
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activament tot aportant continguts valuosos. L’experiència canadenca planteja la
possibilitat d’un model turístic amb capacitat de mobilitzar seccions importants de
la societat civil.

7. Facilita la sostenibilitat social i ambiental de l’activitat turística. L’experiència
canadenca també ens adverteix de la necessitat de preveure transformacions en
actes, festes, festivals i celebracions que fins ara es consideraven com de consum
intern. L’articulació d’una política cultural catalana facilitarà el disseny de
polítiques per a gestionar l’impacte del turisme a la societat catalana.

8. Augmenta el valor afegit del teixit empresarial i de la mà d’obra pròpies. Els
empresaris i treballadors catalans (independentment de les preferències
lingüístiques personals de cadascú) són els qui estan millor posicionats per donar
un servei que projecte “sentit del lloc.”

9. La dada que el 2001 el 62,1% de turistes estrangers ja havia estat anteriorment
a Catalunya és important (Font i Vidal-Folch, 2003). Hi ha un sector nodrit de
turistes habituals que poden estar en situació d’interessar-se per aspectes del país
que van més enllà dels circuits més coneguts. Una part d’aquest sector pot tenir un
interès per la llengua.

10. L’articulació d’una marca turística catalana no entra en contradicció directa amb
el turisme de litoral ni amb destinacions i atraccions vistes com a espanyoles.
Hom pot invertir en aquesta prioritat sense desatendre necessàriament els
components tradicionals de l’oferta (p.e. el turisme lingüístic en castellà, folklore
espanyol). Es tracta de presentar un nou producte complementari destinat a donar
sortida al segment de mercat actualment més prometedor i que pot singularitzar
millor l’oferta local.

11. Barcelona té una imatge de ciutat multicultural on s’hi poden trobar elements
que comparteixen les grans metròpolis mundials: població, restaurants, artesania
originària de multitud de països. Contràriament al que molts podrien pensar, aquest
fet pot ajudar a consolidar una oferta de caràcter específicament català, ja que en un
entorn així aquesta oferta es llegeix com un element afegit únic o exòtic al paisatge
compartit de la ciutat contemporània. Si no existís l’entorn multicultural, l’oferta de
catalanitat prendria fàcilment un to provincià.

12. Espanya és un estat en procés de descentralització i de reconeixement de la
pròpia diversitat. Com hem vist en altres contextos, aquest condicionant facilita el
desplegament d’una política turística com la proposada.

Condicionants negatius
1. No hi ha tradició d’inversió en la marca Catalunya. Polítics i industrials catalans

no tenen una tradició de projectar-se com a catalans en l’àmbit econòmic, per raons
històriques. Tenen, per contra, una trajectòria d’inversió en la marca “Espanya” i
alguns sectors poden no veure clara una reorientació en aquest sentit.37

37 Em permeto de contradir la narrativa marxista que defensa que el nacionalisme català és d’origen
burgès/industrial. Deixant de banda que és cert que el nacionalisme català s’ha nodrit de recursos substancials
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2. No hi ha tradició estratègica en l’àmbit industrial i comercial. Per raons
històriques, sobretot pel fet que l’Estat espanyol no ha liderat tradicionalment de
manera eficaç les polítiques industrials, l’empresariat no té una cultura de
participació en l’articulació i el desplegament d’estratègies comunes, per la qual
cosa és usual limitar-se a projectes de lògica localitzada i beneficis a curt termini.
En aquest context, una proposta estratègica pot ser rebuda amb relativa indiferència
per algun sector.

3. En matèria de llengua i cultura, la població catalana no està acostumada a
projectar la seva identitat a l’exterior. Davant dels estrangers, hom “retira” els
referents catalans. És també es part per aquesta raó això que els discursos nacionals
i culturalistes catalans no són directament projectables a entorns turístics.

Propostes
Passem doncs a fer una llista sintètica dels components a tenir en compte de cara a

l’articulació d’una política de turisme cultural a Catalunya que incorpori la llengua i la

identitat com a factors de valor. Dono per sobreentès que una política d’aquestes

característiques no es pot formular detalladament en el marc d’un estudi com aquest, sinó

que ha de sorgir d’un procés de concertació i de reflexió estratègica entre l’administració,

els sectors econòmics implicats i la societat civil catalana. En aquest darrer apartat, el que

faig és donar indicacions sobre principis i suggerir idees concretes que poden ajudar a

articular aquesta política:

1) Disseny d’una marca turística pròpia que articuli el conjunt de l’oferta
cultural a Catalunya. Atès que la ciutat de Barcelona està cridada a liderar gran
part de les iniciatives, conté una bona part dels reclams i productes de suport, actua
de nus de comunicacions i constitueix ja una destinació consolidada en el pla
internacional, l’opció que veig d’entrada amb més possibilitats és partir de
denominacions com Barcelona-Catalunya o semblants. Atès que aquesta estratègia
no es pot articular en un termini immediat, ja que implica diverses administracions i
actors socials, l’Ajuntament de Barcelona pot iniciar el camí mitjançant iniciatives
que apuntin en aquesta direcció. Algunes d’aquestes iniciatives podrien ser:

a. Definir conceptualment el que s’ha d’entendre per turisme cultural català,
tot inventariant els recursos propis (reclams i productes) que poden
contribuir a donar-hi contingut dins l’àmbit barceloní o metropolità.

b. Promoure el projecte d’articulació d’una marca de turisme cultural català
entre els sectors polítics, econòmics  i culturals del país.

c. Estudiar amb detall els interessos, actituds, coneixements i experiències
dels turistes que venen a Barcelona interessats pel seu patrimoni cultural.

de les classes mitjanes, tan econòmics com humans, l’evidència històrica ens indica un predomini i una
continuïtat del projecte espanyol entre el gran empresariat català (vegeu MacDonogh, 1986).
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Identificar els perfils dels turistes que poden tenir un interès més específic
per conèixer la cultura catalana.

d. Avaluar les perspectives de creixement del turisme cultural a la ciutat i
calcular-ne el volum econòmic.

e. Dissenyar noves iniciatives per promoure l’oferta cultural catalana de la
ciutat, amb tríptics, guies, logotips i, naturalment, propostes de visibilització
de la llengua catalana, qüestió que ens porta al punt 2.

2) Endegar iniciatives que visibilitzin la llengua catalana de cara als turistes i els
permetin diferents modalitats d’interacció segons els seus interessos. En el context
català, totes les modalitats d’interacció recollides a la taula 3 són possibles. Així,
una web turística específica sobre la llengua catalana, o un enllaç en primer terme
dins les webs existents, facilitaria de ben segur el desenvolupament d’opcions de
fer vacances en català o l’accés a altres modalitats d’interacció amb la llengua
catalana. En tot cas, és útil establir quatre tipologies:

a. Aprenentatge de la llengua: promoure iniciatives en el camp del turisme
lingüístic o eduturisme. En aquest camp, caldria comptar, entre d’altres,
amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística,
l’Institut Ramon Llull, les diverses associacions de catalanística a l’exterior
(França, Alemanya, Regne Unit, Nord-Amèrica) i les entitats relacionades
amb la xarxa de casals catalans a l’exterior. Seguint Yarymowich (2003),
aquestes propostes han de fer èmfasi en l’experiència que acompanya
l’aprenentatge de la llengua.38

b. Accés a espais, producció cultural i a activitats culturals en llengua
catalana: a la ciutat de Barcelona, hom pot trobar-hi un gran nombre de
productes o activitats que podrien ser d’interès a molts turistes si no es
duguessin a terme en català o en espanyol exclusivament: cursos de
sardanes o danses tradicionals, espectacles musicals o de teatre de totes
menes (per a adults, infantils), literatura de tots els gèneres. Valdria la pena
promoure aquesta oferta tot adoptant estratègies d’accés que permetessin
mantenir-la en la llengua original: suports lingüístics, subtitulació
d’espectacles, guies d’activitats que incloguin informació sobre
accessibilitat lingüística, traducció de literatura per a turistes.

c. Usos simbòlics, icònics o lúdics del català: visibilitzar el català com un
motiu de marca amb diverses estratègies: a) unificant criteris d’estil en la
retolació multilingüe que distingeixi el català de les altres llengües,
b) promovent els noms catalans de productes, establiments, plats, activitats,
etc. c) dissenyant materials de divertiment que mostrin, per exemple, com es
demana cafè a Catalunya; d) promovent entre els sectors de comerç,
restauració i hosteleria l’adopció de senzilles convencions comunes en

38 Altres propostes: a) Catalunya podria acollir una edició de la fira Expolingua dedicada al turisme lingüístic
(www.expolingua.com). Aquesta fira està sobretot lligada al món de l’aprenentatge de les llengües
estrangeres. b) Segurament hi hauria un fort mercat per a experiències d’immersió lingüística durant les
vacances, especialment per a adults que necessiten oportunitats per practicar el català.



jpujolar: DE-02ab.doc  09/02/a 08/09/2011 12:01:00 105

situacions com les salutacions en presència (bon dia, Adéu), per telèfon
(digui, diga, hello), els agraïments (moltes gràcies).

d. Mostrar el català: crear, al MHC, al MACBA o en algun altre espai, una
exposició sobre la llengua catalana pensada per a estrangers i amb un
contingut que faci èmfasi en el medi audiovisual, la comparació entre
diverses llengües, les activitats interactives i la informació (poc densa)
sobre la realitat sociolingüística catalana, incloent-hi estratègies per sentir
parlar català i evitar que els locals deixin de parlar-lo. Es podrien organitzar
seminaris sobre temes culturals i lingüístics, dins els quals els propis turistes
tinguessin més oportunitat de parlar i intercanviar impressions amb els
monitors/guies que en les visites turístiques normals. Hom pot crear també
una ruta de la llengua catalana per la ciutat, complementada amb visites a
indrets fora de Barcelona que tinguin significació per a la llengua.39

3) Nous interlocutors, nou discurs, nova retòrica: com he argumentat a l’apartat
1.4., la projecció de la llengua i la cultura catalanes dins l’àmbit del turisme
requereix una transformació dels discursos sociolingüístics i identitaris tradicionals
per fer-los congruents dins un espai multicultural i multilingüe. També comporta
l’adopció de formes de narrativa o d’expressió formal més lligats a la cultura
audiovisual contemporània. Finalment, també caldria una estratègia global de
promoció del patrimoni cultural, artístic, històric i lingüístic català que s’inserís en
els canals de circulació de la indústria cultural contemporània. Estem parlant, per
tant, de la necessitat d’impulsar un procés creatiu que no és tan controlable i
predictible des d’estructures administratives; però que no deixa de ser essencial
perquè el producte rutlli. Independentment del fet que aquesta qüestió s’hagi de
ponderar amb més deteniment, hom pot començar amb diverses iniciatives:

a. Impulsant un debat conjunt amb actors del sector cultural i acadèmic
sobre els aspectes de la cultura catalana que tenen un valor des del punt de
vista de la seva projecció exterior.

b. Creant concursos/premis per a pel·lícules, documentals, curtmetratges,
videojocs, webs, festivals o fires que impliquin una projecció exterior de la
llengua i/o la cultura catalanes en format audiovisual.40

c. Impulsar un grup de recerca internacional sobre turisme i llengua, així com
publicacions i cursos de formació professional.41

4) Mercat internacional, mercat català: tot i que l’estratègia proposada ha de tenir
els mercats internacionals en el punt de mira, cal ser conscient de la importància del
mercat interior català per tal de fer-la viable. Les iniciatives dissenyades han de ser
clarament congruents i interessants per als catalans i han de permetre, en certa

39 Altres propostes: a) l’exposició o museu també podria englobal totes les llengües o el tema de la diversitat
lingüística en general, fent especial menció a la llengua catalana, b) podria incloure també una secció sobre
coses gracioses sentides al carrer a partir dels materials de Gomà (2003), c) crear recursos (possiblement en
web) perquè els turistes es puguin preparar el viatge abans de venir (recomanacions de lectures, conferències
en origen).
40 Altres propostes: a) premi literari per a autors estrangers sobre Barcelona/Catalunya.
41 Possibles projectes: a) imatges de Barcelona o Catalunya en la literatura estrangera, b) estudis dels focus
d’interès dels turistes de diferents països segons la relació històrica que Catalunya hi hagi tingut.
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manera, crear nous espais de reflexió i crítica sobre qüestions de llengua i identitat.
Hi ha d’haver, per tant, una certa ambivalència, tot i que aquest estudi fa un èmfasi
especial en la mirada del turista estranger per compensar el bagatge introspectiu
que té el discurs culturalista català. De fet, dubto que cap atracció o servei sigui
sostenible si no atrau l’interès inicial dels propis catalans. Des d’aquest punt de
vista, tinc la impressió que Barcelona no trau del mercat interior català tot el
rendiment que en podria traure.

a. Estudiar formes de promoure el turisme interior català a Barcelona, on
els catalans constitueixen només un 2,5 % dels turistes (Turisme de
Barcelona, 2004a). Probablement, catalanitzant l’atenció al públic i
promovent l’assistència a activitats culturals a Barcelona en tot el territori
català s’assolirien xifres molt més altes.

5) Normatives i consensos: a Catalunya, com en la majoria de contextos estudiats, té
lloc un debat continu sobre quines àrees de la vida social han de quedar dins o fora
de la legislació lingüística. Darrerament, per exemple, s’ha començat a actuar en
l’àmbit comercial en base a les normatives lingüístiques i de comerç. En general, és
força obvi que tant les administracions com la societat civil sol preferir les vies més
consensuals quan aquestes són possibles. Sigui com sigui, seria bo conscienciejar el
sector que afavorint la llengua catalana s’afavoreix el teixit empresarial local i la
mà d’obra local, incloent-hi l’ampli sector del mercat laboral de parla castellana i
que ha après el català a l’escola. En tot cas, hom pot recórrer als recursos clàssics
dels concursos i els segells de qualitat:

a. Acordar amb el sector uns criteris comuns d’ús lingüístic i la seva forma
d’implementació (mitjançant regulació o autoregulació).

b. Crear uns premis i un segell de qualitat de turisme cultural que inclogui,
entre els criteris de selecció, la visibilització de la llengua catalana.

En resum, en aquest estudi he avaluat les possibilitats d’incorporar la llengua catalana com

un component de l’oferta de turisme cultural a Catalunya. Hem fet un repàs a experiències

d’arreu del món on una llengua associada a la identitat d’un grup cultural específic té un

paper en l’oferta turística pròpia. Els casos analitzats amb més deteniment són els del País

de Gal•les i, dins el context francòfon canadenc, l’Ontàrio i l’Acàdia. S’observa que en tots

els casos la llengua forma part d’una oferta més àmplia basada en el propi patrimoni

cultural. Les llengües són incorporades dins els entorns turístics o en la comercialització de

productes de formes diverses, des de donar-los l’estatus de llengua principal de

comunicació, passant per l’oferta d’activitats o productes (p.e. musicals) amb una gran
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presència de la llengua pròpia, fins a un ús simbòlic en la senyalització per caracteritzar els

espais visitats. La progressiva incorporació de totes les destinacions a un mercat global

planteja nous reptes i possibilitats a aquestes modalitats de turisme. Concloem, per tant,

que cal articular una estratègia global per definir una marca pròpia catalana de turisme

cultural, dins la qual Barcelona hauria de jugar un paper de líder tant per l’oferta pròpia

com per la seva condició de centre de negoci i de comunicacions. En aquest context, és

desitjable i necessari projectar la llengua catalana com a element d’identificació i

diferenciació de l’oferta de turisme cultural a Barcelona i a Catalunya, tot  articulant

modalitats diverses de visibilització de la llengua i accés a manifestacions culturals

catalanes de cara als turistes. Seguint aquesta línia, hom podria implicar sectors importants

de la societat catalana amb el turisme, tot assegurant que el futur creixement del sector es

fa a partir de fórmules sostenibles des del punt de vista social i mediambiental ambiental.
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