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Breu nota personal 
 

Fins fa uns pocs anys mai m’havia preguntat directament si fer turisme era una pràctica 

justa. Tampoc m’havia parat a pensar en profunditat si les meves (esperades) vacances 

estaven contribuint a mantenir una situació injusta en una comunitat local llunyana.  

Llavors creia i confiava en el discurs oficial del turisme com a motor de 

desenvolupament, d’interculturalitat i de pau. Fins fa uns pocs anys, quan vaig recorre 

durant tres anys el Sud-est asiàtic, Àsia Oriental i part del Pacífic, i vaig viure i veure en 

persona les (poques) llums i les (moltes) ombres del turisme en aquest hemisferi del 

planeta. Llavors em vaig fer totes aquestes preguntes que no m’havia fet fins al moment. 

Aquest TFM és la meva resposta. 

*Aquest TFM s’inspira en la meva PAC de síntesi realitzada en el Seminari de Distribució 

i Justícia.  
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RESUM   
 

El turisme ha esdevingut un fenomen socioeconòmic global quin impacte genera 

nombroses injustícies socioambientals arreu del planeta. Aquests impactes són 

especialment virulents en els països del Sud Global arran de la feblesa i inestabilitat 

política, el desequilibri estructural propi de les relacions Nord Global-Sud Global, i  pel 

caràcter violent i extractivista del desplegament turístic sota el paradigma neoliberal. 

Emmarcat en el debat acadèmic sobre la justícia global, aquest treball explora i 

reflexiona vers els deures de justícia i responsabilitat que es generen entre els diferents 

actors dins la relació turística Sud Global -Nord Global. Aquesta anàlisi reflexiu es farà 

de la mà de la teòrica de la justícia Iris Marion Young i el seu  model de la connexió social. 

Amb aquest model com a guia, abordarem el turisme com un procés socioestructural, 

coproduït per tots els participants de la pràctica turística global, que ha acabat 

esdevenint una injustícia estructural que condiciona la vida present i futura d’una 

immensa majoria del planeta. Què podem dir els ciutadans del  Nord Global davant 

d’aquestes injustícies del turisme?  

Paraules clau: Turisme Internacional, justícia global, responsabilitat, injustícia 

estructural, model de la connexió social. 

 

EXTENSIÓ: 13620 paraules 
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Introducció 
 

Quan pensem en indústries que provoquen injustícies socials, mediambientals o 

violacions de drets humans, probablement ens venen al cap imatges de les grans 

corporacions mineres,  dels combustibles fòssils, indústria tèxtil,  etc. Difícilment, 

pensarem en el turisme1 com una indústria generadora de tals injustícies o violacions.  

Però la realitat és que rere el teló,  el desplegament de la indústria turística des de l’inici 

de la globalització és una història ben diferent d’aquella que publiquen les grans 

institucions del sector turístic, especialment en els països del Sud Global2. Per aquest 

motiu les veus crítiques han abordat el fenomen del turisme, no només com a 

neocolonialisme sinó com a indústria desposseïdora i extractivista (Büscher i Fletcher, 

2017; Jennifer D. i Ojeda, D, 2017, Neef, 2019). I és que si mirem al turisme “fredament”, 

sense la disneyficació precuinada pel màrqueting turístic, el que ens queda són un grapat 

de grans corporacions transnacionals3 generant enormes beneficis privats a costa de 

l’explotació del patrimoni material i immaterial d’altres països, unes altres milers 

d’empreses de diferent mida competint per una bona mossegada en el sector, i tot això 

pel gaudi ociós d’un minoritari i privilegiat grup de persones (turistes) majoritàriament 

provinents del Nord Global.  Què és doncs el turisme? Una indústria? Una afició? Una 

pràctica social? El turisme no pot comparar-se amb d’altres indústries. Com apunten 

Cañadas i Murray (2019), avui dia el turisme és un fenomen que modela la societat i un 

dels principals agents globalitzadors. Què ven el turisme? El seu producte és indefinit, 

fins i tot tant genèric com un país, una cultura o una tribu; o pervers com la nova 

tendència del tanatoturisme4.  Per altre banda, esdevé una pràctica social eminentment 

 
1 Actualment el terme turisme s’ha estès a diferents activitats relacionades amb els diversos motius pels 

quals les persones viatgen, com ara turisme científic, o fins i tot polític. Per aquest TFM em refereixo al 

turisme com activitat d’oci i lleure descontextualitzat. El que comunament coneixem com vacances, 

escapades, etc.  
2 Faig servir el concepte de Sud Global com aquell conjunt de països que tradicionalment s’anomenen del 

Tercer Món, pobres o en vies de desenvolupament. 
3 Una immensa majoria de les quals són estatunidencs i són propietàries de gran part de les agències 

majoristes, minoristes i cercadors relacionats amb el turisme que fem servir habitualment 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_top_earning_travel_companies 
4 O dark tourism. Una nova tendència a viatjar a llocs on han succeït grans tragèdies, desastres, morts, etc. 

Normalment amb una motivació morbosa més que respectuosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tanatoturismo 
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d’interacció, i en el cas del turisme internacional, una interacció que requereix per força, 

la relació internacional.  Aquest TFM aborda doncs una qüestió gens senzilla, la relació 

entre el turisme i la justícia, més concretament la relació entre el turisme internacional 

i la justícia global. En el nostre context actual de turisficació global (Cañadas i Murray 

2019), tractar la qüestió del turisme internacional en els països del Sud Global des de la 

perspectiva de la justícia global és del tot necessari, ja que “es esencial para hacer 

posible que los ciudadanos corrientes, en particular los ciudadanos de los países 

desarrollados, lleguen a una comprensión adecuada de su situación moral y sus 

responsabilidades.” (Pogge, 2008, p.110). 

Des d’aquest punt de partida sorgeix la pregunta vehicular d’aquest TFM: davant les 

injustícies generades pel desplegament de la indústria turística en el Sud Global, tenim 

un deure de justícia entre els diferents actors implicats (turistes, empreses, governs i 

locals) en la pràctica turística internacional Nord Global – Sud Global?  Aquesta 

pregunta s’inspira en la reflexió que Thomas Nagel  exposa en The Problem Of Global 

Justice (2005) sobre  la seva relació de justícia amb el jornaler brasiler que recollia el seu 

cafè. Tot i que Nagel conclou que no existeix cap deure de justícia entre ell i aquest 

jornaler brasiler, la idiosincràsia de la indústria turística obliga reprendre la pregunta i 

aprofundir en la qüestió. Encara que sembli una pregunta la resposta de la qual hagi de 

concloure amb un sí o un no, en realitat el turisme és un fenomen altament complex 

(Mansilla, 2018), i pot esdevenir realment difícil donar una resposta taxativa. Tenint en 

compte per una banda, els desafiaments socials i ambientals globals que el turisme està 

generant, i per l’altra la manca de recerca acadèmica al respecte de la justícia i el turisme 

(Jamal 2021), considero rellevant formular i explorar quina podria ser una resposta 

argumentada a aquesta pregunta.  Per desgranar la complexitat de la pràctica turística 

actual, en primer lloc hem de conèixer quin és el context global socioeconòmic del 

turisme en el seu desplegament en el Sud Global i de quina naturalesa són les 

injustícies que genera (primera subpregunta). En segon lloc hem de veure la pràctica 

turística de forma holística. El turisme és un fet social altament complex (Mansilla 2018), 

així que necessitem preguntar-nos com impacta el desenvolupament turístic a la 

dimensió social de la vida (segona subpregunta). Una vegada dibuixat el mapa 

relacional del turisme, ens endinsem en la reflexió sobre les relacions de justícia en 
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l’espai global. Com poden explicar les teories de la justícia les nostres relacions en l’espai 

internacional turístic. En tant que aquesta pregunta sobrepassa l’abast d’aquest TFM, 

he escollit com a vehicle teòric d’anàlisi  i reflexió la proposta teòrica d’Iris Marion 

Young: com pot el model de la connexió social proposat per Iris Marion Young, ajudar-

nos a clarificar les nostres relacions de justícia i responsabilitat respecte a les 

injustícies que es generen en la pràctica turística (tercera subpregunta)?  

La reflexió crítica sobre la pràctica turística en general és necessària i urgent perquè, 

com ben apunten Cañadas i Murray (2019), “hoy día, resulta imposible explicar nuestro 

mundo sin el turismo y sin la turistificación de cada vez más territorios. (p. 7). Tot i que 

aquest treball podria ser d’aplicació al turisme internacional en general (i fins i tot al 

turisme domèstic), em concerneix especialment la relació turística entre Nord – Sud 

Global pel desequilibri geopolític de partida, la inestabilitat i feblesa política de la gran 

majoria de països, i pel problema que suposa lluitar contra la idea dominat del turisme 

com a indústria benefactora en aquests països.  

El turisme com a fenomen humà i social ha estat investigat des d’una àmplia pluralitat 

de disciplines acadèmiques. Destacables són els estudis de Urry i Larsen amb The Tourist 

Gaze, Mowforth i Munt amb Tourism and Sustainability o, més recentment, Jamal i 

Robinson amb el titànic llibre Tourisme Studies, força referenciat en aquest TFM, i 

Higgins-Desbiolles que explora el turisme com a generador de justícia, per nombrar els 

acadèmics i línies d’investigació més representatives. Per la seva banda, la justícia és 

potser un dels temes estel·lars de la filosofia, i el debat sobre la justícia global no ho és 

menys, amb teòrics al capdavant com Thomas Pogge, David Held, Nancy Fraser o Iris 

Marion Young, entre d’altres. En canvi, la filosofia ha prestat escassa atenció al turisme, 

i concretament,  com alerta  Jamal (2021), la recerca acadèmica sobre la relació entre 

turisme i justícia és realment escassa. En els darrers anys, activistes i investigadors de la 

Justícia Ambiental comencen a vincular les pràctiques turístiques amb les injustícies 

socioambientals que pateixen les comunitats locals, tot centrant-se en una redistribució 

justa dels impactes negatius. Tot això, l’anàlisi i reflexió sobre els deures de justícia entre 

tots els actors participants de la pràctica turística continua sent un camp inexplorat, que 

s’ha deixat, erròniament, en el calaix de l’ètica i la moral.  
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Per tant els objectius d’aquest TFM es podrien resumir en tres: 1) Explorar les relacions 

de justícia en el cas concret del turisme internacional en els països del Sud Global, de la 

mà del model de la connexió social d’Iris Marion Young, 2) Aportar una anàlisi i reflexió 

teòrica crítica al poc explorat camp acadèmic que relaciona turisme i justícia, i  3) 

Despertar la reflexió social sobre la qüestió també en totes aquelles persones que 

participem de la pràctica turística, amb l’esperit que la producció acadèmica no està 

renyida amb el compromís social i polític.   

Per assolir aquests objectius aquest TFM es basa en una metodologia de revisió 

bibliogràfica de tres grans temes: justícia global, turisme i el pensament d’Iris Marion 

Young. A partir de la revisió bibliogràfica es tractarà de realitzar una reflexió teòrica que 

articuli els grans temes tractes per tal d’assolir els objectius plantejats. Per altre banda, 

i perquè aquest TFM també respon a una preocupació i inquietud pròpies, inclouré 

referències a la pròpia experiència personal en el camp d’investigació: el turisme en el 

Sud Global.  
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2. Marc teòric 
 

2.1 Introducció al debat sobre la justícia global 
 

“El egoísmo es la ley de la perspectiva de la sensación, y conforme a esa ley lo próximo aparece 

grande y pesado, mientras que hacia lo lejos todas las cosas pierden tamaño y peso.” 

(Friedrich Nietzsche, Aforismo 162, La Gaya Ciencia) 

 

Quines són les fronteres de la justícia? Entre qui ens devem justícia? Aquestes són, 

potser,  les principals preguntes plantejades en el debat acadèmic entorn les relacions 

de justícia entre els habitants del planeta. Tradicionalment, l’Estat-Nació ha estat (i és 

encara) l’espai propi d’acció i frontera de la justícia. Tal és l’argumentació de teòrics com 

John Rawls des del liberalisme polític, David Millers o Thomas Nagel des del realisme 

polític. D’aquesta forma, amb la justícia clausurada en l’àmbit domèstic estatal, el “què” 

de la justícia es simplifica a la redistribució material i reconeixement cultural, i el “qui” 

de la justícia és una obvietat, els conciutadans que compartien una mateixa constitució 

política. En el camp de les relacions internacionals interestatals, aquests teòrics, apel·len 

al comodí dels Drets Humans com els límits del camp de joc internacional, amb una 

separació clara respecte a la justícia intraestatal.  Pel que fa a les interaccions personals 

“internacionals”, des del punt de vista d’aquests teòrics,  la justícia deixa el 

protagonisme a la ètica i la moral.  Es a dir, la justícia pertany a l’esfera dels estats i llurs 

institucions, mentre que les relacions interpersonals s’adeqüen a les normes morals 

mínimes humanitàries.  La justícia, doncs,  es trobava còmodament inserida en la figura 

dels Estats-Nació fins l’adveniment d’un fenomen mundial: la globalització. 

La darrera dècada del segle XX va veure néixer un concepte que ha engegat un dels 

debats acadèmics, i també populars, més complexos: la globalització. Com apunta 

Munar (2007), el mateix concepte es va convertir en un calidoscopi de definicions que 

variaven en funció de la disciplina en el qual es contextualitzava. Sigui com sigui, la 

percepció comuna era que una nova forma d’analitzar el món i les nostres relacions 

planetàries s’estava gestant. El triomf del neoliberalisme com a ideologia 

socioeconòmica, la seva dinàmica expansiva global, i els seus impactes socials, van posar 

en qüestió les teories de la justícia tradicionals que defensaven a l’Estat com a únic 
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custodi de la justícia, i a l’ètica internacional com a pauta relacional més enllà de les 

fronteres (Pogge, 2008).  D’altres teòrics, amb la veu predominant de Thomas Pogge, 

van apuntar la necessitat d’una nova forma de mirar la justícia i les relacions jurídiques 

internacionals, ja que les injustícies que es generaven en el nou escenari global,  amb 

nous actors institucionals supranacionals (públics o privats), eren complexes de copsar i 

reduir a una qüestió d’Estats. D’aquí neix el concepte de Justícia Global que: 

rompe la separación tradicional entre relaciones intra-nacionales e inter-nacionales, y 

extiende el análisis moral institucional a todo el campo. Hace visible que los ciudadanos 

de los países ricos están potencialmente involucrados en los horrores que tantas 

personas deben padecer en los países menos desarrollados, así como en la violencia y 

el hambre que se infligen a esas personas. (Pogge, 2008, p. 104) 

 

El terme justícia global doncs, esdevenia un nou marc d’anàlisi de justícia gens còmode 

pels estats, corporacions i  ciutadans privilegiats del Nord Global, en tant que posava el 

focus en el nou ordre institucional global com a causa de les condicions de vida de tots 

els habitants del món (Pogge, 2008), i no una mera qüestió redistributiva. Per què com 

apunta Cortés (2010), la distribució justa dels bens socials o la garantia d’uns drets 

humans bàsics sense qüestionar les relacions de poder de l’ordre capitalista 

internacional, si bé pot ajudar a millorar cert benestar, no ajuda a superar les relacions 

estructures de poder i dominació que condicionen les circumstàncies de pobresa i 

dependència del Sud Global.   

Dins del mateix marc teòric sobre la justícia global, però, existien diferents abordatges. 

Algunes teories com el cosmopolitisme de Thomas Pogge o David Held, posen l’accent 

en la moral institucional, deixant la interacció moral individual al servei dels 

(problemàtics) drets humans, i busquen principis normatius universals. D’altres veus 

com Nancy Fraser “escalen la justícia” de forma transversal abordant-la com qüestions 

de reconeixement, redistribució i representació, en el marc d’un mapa polític-econòmic 

poswesfalià, és a dir, superant la tradicional divisió política dels estats.  I finalment, la 

veu protagonista d’aquest TFM, Iris Marion Young,  que proposa un desplaçament de 

l’universalisme que busquen els teòrics de la justícia, cap a una justícia concreta, ubicada 

i connectada socialment; i per altre banda assenyalant la idea de la estructura com a 

objecte de la justícia.  
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2.2 Iris Marion Young i la justícia  
 

La filòsofa s’aproxima a la reflexió sobre la justícia des de la teoria crítica i la teoria social. 

Per una banda, Young (2000 [1990]) critica les temptatives d’elaboració d’una teoria de 

la justícia universal a priori del fet social, per la seva excessiva abstracció i la 

impossibilitat de posar-la en pràctica per avaluar les accions d’institucions o grups 

socials. Segons l’autora, una teoria de la justícia sorgeix d’un context social determinat 

però no el precedeix. Per tant, escoltar els clams d’injustícia plantejats per algunes 

persones sobre unes altres ha de ser el primer pas per la gènesis d’una pràctica justa 

(Young, 2000 [1990]). Per altre banda, des de la teoria social,  la filòsofa s’inspira en la 

idea d’estructura que en certa forma supera els individus que les creen, i esdevenen 

processos condicionants de les circumstàncies socials i vitals d’una comunitat o societat. 

Amb els condicionants estructurals com a punt de partida, per Young (2000 [1990]) 

l’objectiu primari de la justícia no seria la redistribució,  sinó acabar amb l’opressió 

(caracteritzada per pràctiques d’explotació, marginació, manca de poder, imperialisme 

cultural i violència) i la dominació. L’autora defineix l’opressió com processos socials 

institucionals sistemàtics que anul·len la capacitat de les persones per interactuar i 

comunicar-se amb d’altres, o expressar les seves expectatives sobre la vida social en 

contextos on d’altres persones puguin sentir-les. I la dominació es defineix per la 

presencia de condicions institucionals que impedeixen a les persones participar i 

determinar el curs de les seves accions : “(...) Las personas viven dentro de estructuras 

de dominación si otras personas o grupos pueden determinar sin relación de 

reciprocidad las condiciones de sus acciones, sea directament o en virtud de las 

consecuencias estructurales de sus acciones. “(Young 2000 [1990], p.68).   Segons 

l’autora, la problemàtica de la justícia distributiva és que pot acabar contribuint a 

reforçar aquestes formes d’opressió i inclús esdevenir-ne la conseqüència. La qual cosa, 

com veurem més endavant amb la ideal del turisme com a eina de desenvolupament 

econòmic i  redistribució,  és una realitat.   

En la línia d’altres teories de la justícia social, les quals assenyalen a l’estructura de 

l’ordre global internacional com a causa de les injustícies, la proposta de l’autora és 

abordar la justícia també en clau socioestrucutral i de la diferència: “(...) allí donde 
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existen diferencias de grupo social y algunos grupos son privilegiados mientras otros son 

oprimidos, la justicia social requiere reconocer y atender explicitamente a esas 

diferencias de grupo para socavar la opresion” (Young, 2000 [1990] p.12). Per tant, 

Young s’allunya d’una visió de la justícia com a equitat, i amb la proposta de la dominació 

i l’opressió estructurals com a objectes de la justícia, podríem suggerir que la seva visió 

de la justícia, és justícia com a emancipació social.  

 

2.3 El model de la connexió social: la (no)teoria de la justícia de I.M. Young 
 

A continuació presentaré el trets teòrics del model de la connexió social, per 

desenvolupar-los aplicats al nostre cas d’estudi en l’apartat 4. Com he comentat 

anteriorment, Young (2000 [1990]) refusa elaborar una teoria de la justícia,  i s’aproxima 

a la qüestió de la justícia des de la reflexió, anàlisi i argumentació de tal forma que ens 

permeti clarificar conceptes i significats, i ens faciliti la tasca de descriure i explicar les 

relacions socials, per a des d’allí, defendre idees i principis. Per tant, aquest model no  

tracta d’esdevenir una guia ètica-moral, sinó un model per comprendre el nostre paper,  

la nostra responsabilitat social i política com a actors en les injustícies que pateixen els 

altres. Es diu model de la connexió social perquè, d’acord amb Young (2011), no són les 

institucions polítiques les generadores d’obligacions jurídiques per se. Per l’autora, les 

relacions de justícia es generen per connexió social, i aquesta connexió social pot 

existir sense cap institució pública/política al capdavant.  La connexió social no és més 

que una sèrie de convencions i pràctiques en societat interconnectades per mitjà de les 

quals, tots nosaltres intentem ser feliços i realitzar els nostres projectes vitals. És en 

aquesta recerca vital que les nostres accions poden afectar sobre les condicions de vida 

en les que altres individus també lluiten per acomplir els seus projectes (Young 2005). 

La idiosincràsia de la nostra època és que la globalització viatja a velocitat de creuer 

(econòmica, política i culturalment), i per tant, aquestes connexions socials es mouen 

en un espai posfronterer, o com diria Nancy Fraser, poswesfalià.  Els estats ja no són 

capaços de donar resposta efectiva i real a les injustícies generades en la nova era global. 

Des d’aquest punt de partida l’autora elabora el seu model de la connexió social que: 



Patricia Sazatornil Alonso  Turisme (i)responsable i (in)justícia global 

12 
 

(...) entiende que todos los que contribuyen con sus actos a los procesos estructurales 

que ocasionen alguna consecuencia injusta comparten la responsabilidad de esa 

injusticia. Esta responsabilidad no mira primordialmente al pasado, como hace la 

atribución de culpa, sino ante todo al futuro. Ser responsable en relación con la 

estructura social significa que uno tiene la obligación de unirse a otros que comparten 

esa responsabilidad con el fin de transformar los procesos estructurales para hacer que 

sus consecuencias sean menos injustas. (Young, 2011, p.114) 

Aquesta proposta de reflexió sobre la justícia es fonamenta en tres conceptes claus: La 

injustícia estructural, el procés socioestructural i la responsabilitat.  D’acord amb Young 

(2005), la injustícia estructural es genera quan les nostres pràctiques socials en conjunt, 

regides per normes institucionals i socials acceptades, provoquen que d’altres individus 

d’un nivell socioeconòmic diferent es trobin sota amenaça sistemàtica de dominació o 

privació dels mitjans necessaris per desenvolupar les seves capacitats, i tirar en davant 

els seus projectes vitals, al mateix temps que permet que d’altres dominin o tinguin 

abundància de recursos. Aquestes pràctiques socials col·lectives són el que Young 

anomena  processos socioestructurals, els quals acaben generant les condicions de la 

injustícia estructural. Per tant, segons l’autora és el context en el que es desenvolupen 

aquests processos socioestructurals el que genera la relació jurídica més que el marc 

de les institucions polítiques. Aquesta és, possiblement,  la idea central i la gran 

aportació de l’autora al debat sobre la justícia global.  

En relació al concepte de responsabilitat, en aquest moment només presentaré la idea 

de responsabilitat per la justícia, ja que s’abordarà en més profunditat en l’apartat 4.3. 

D’acord amb Young (2011), la seva idea de responsabilitat s’allunya de la idea tradicional 

legal de responsabilitat individual o culpabilitat per fets passats. Tampoc no és una 

responsabilitat moral sinó una responsabilitat política i  col·lectiva prospectiva o  

projectada al futur, en el sentit que: “ (...) ser responsable en relación con la estructura 

social significa que uno tiene la obligación de unirse a otros que comparten esa 

responsabilidad con el fin de transformar los procesos estructurales para hacer que sus 

consecuencias sean menos injustas.” (Young, 2011, p.115).  A partir de la comprensió i 

desenvolupament del model de la connexió social en l’apartat 4, es comprendrà millor 

la relació de la responsabilitat per la justícia, la injustícia estructural i les nostres 

pràctiques turístiques internacionals.  Per ara ens quedem amb tres termes definitoris 
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de la responsabilitat per la justícia segons l’autora: col·lectiva, sociopolítica i 

prospectiva.  

2.3 Què ens connecta en el model de la connexió social? 
 

Aquesta és la pregunta que planteja McKeown (2018), que considera que Young va 

deixar un buit argumentatiu en no clarificar convenientment en què consistia la 

“connexió” en el seu model de la responsabilitat per la justícia.  Aquesta autora proposa 

que la millor forma de comprendre el concepte de connexió, és que els individus 

reprodueixen les condicions de fons en les que actuen. Segons McKeown, aquesta 

qüestió està oberta a més interpretacions sobre d’altres formes de conceptualitzar la 

connexió que generin responsabilitat política. Malauradament, Young ja no pot aportar 

el seu punt de vista al debat. Crec que tractar aquesta qüestió és important de cara a 

reforçar els arguments del propi model.  

La meva proposta sobre què és allò que ens connecta i genera relacions de 

responsabilitat i justícia segons el model de Young,  tracta de reunir i harmonitzar les 

tres formes de connexió que la mateixa McKeown (2018) descarta en el seu article: 

connexió existencial, inspirada per les teories existencials d’Arendt, Levines i Jones, 

segons les quals pel simple fet d’existir podem tenir responsabilitat vers els altres;  

depenent, inspirada en l’argumentació d’Onora ’Oneil segons la qual tenim 

responsabilitat pels altres en tant que depenem un dels altres,  i causal, que al·ludeix a 

la idea de la pròpia Young sobre la participació dels individus en les pràctiques que 

causen les estructures que generen injustícies.  Proposo una connexió per coproducció, 

que harmonitza en un sol concepte  els tres tipus de connexió social que rebutja Maeve 

McKeown. Es tracta d’una coproducció sostinguda sobre la nostra condició 

d’interdependència,  i la interresponsabilitat. Tractaré d’argumentar aquesta postura. 

Al meu parer, la connexió per reproducció que proposa McKeown (2018) és una 

explicació inadequada del nostre paper en la societat. Reproduir conté el rerefons d’una 

acció passiva, una repetició sostinguda en el temps sense creativitat ni agència, i amb 

tendència al determinisme social. Per tant, com a simples “reproductors”, seria fàcil  

justificar la no-responsabilitat davant de les injustícies. Des del meu punt de vista, 

nosaltres no reproduïm sinó que coproduïm els processos socioestructurals en els que 
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participem, i a la vegada que coproduïm, mantenim la nostra potència transformativa. 

És a dir, som o seriem capaços de coproduir processos diferents. Coproduïm també 

perquè som coneixedors i conscients, en diferent profunditat,  que les nostres accions 

tenen uns efectes directes o indirectes, a petita o gran escala, sobre els altres: perquè  

tenim capacitat de decidir realitzar una acció o no,  sobretot en les nostres societats 

democràtiques; perquè influïm amb les nostres accions en la construcció i transformació 

dels fets socials. Podem pensar que per rutina no fem més que reproduir cada dia les 

mateixes pràctiques, però aquesta és una visió insuficient per entendre les nostres 

relacions de justícia, i més encara en l’àmbit internacional. Com diu la mateixa Young 

(2011), “(...)la responsabilidad en relación con la injusticia no deriva de vivir según una 

misma constitución, sinó de participar en los diversos procesos institucionales que 

provocan injusticia estructural.” (p. 122).  En aquest sentit participar és, al meu parer, 

sinònim de coproduir.   

Com he dit abans, aquesta coproducció es troba sostinguda per la interdependència i la 

interresponsabilitat. Per què? L’acte de coproduir és inherentment interdependent. El 

mateix prefix “co”, del llatí cum5 (junt amb), del qual s’originen paraules com comú o 

comunitat, ja ens invoca una unió de persones en col·laboració per produir o aconseguir 

un objectiu, sigui individual o col·lectiu. La idea d’interdependència no és només el fet 

que depenem dels altres per viure, sinó que la nostra condició ontològica és relacional, 

interdependent. Així, en l’altre cara de la coproducció sorgeix la interresponsabilitat. La 

mateixa Young s’inspira en la idea leviniana de la auto-responsabilitat respecte a l’Altre 

com base prèvia a la llibertat (McKeown, 2018, p.487), i per tant, prèvia a la justícia. Així, 

des del meu punt de vista, interdependència i interresponsabilitat són els termes 

medul·lars dels processos socioestructurals en quina coproducció participem.  

Com hem comentat a l’apartat 2.2, per Young no existeix una justícia a priori del fet 

social. La justícia per tant no existeix per se, sinó que seria el resultat d’unes causes i 

unes condicions. De la mateixa forma que el fum no pot existir sense fer-ne foc abans6, 

i aquest foc depèn de certes causes i condicions per originar-se. El que sí és possible 

 
5 https://www.etymonline.com/search?q=com 
6 Aquesta idea de la justícia està inspirada per la llei de la coproducció budista o  Pratītyasamutpāda, la 

qual afirma la inexistència per se de tots els fenòmens en tant que tots són el resultat de causes i condicions.  
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ubicar a priori del fet social són les condicions d’interdependència i  

d’interresponsabilitat, al meu parer condicions de la justícia.  Per tant, considero que 

quan un procés socioestructural es coprodueix ignorant la nostra interdependència i 

interresponsabilitat, és quan es generen les condicions ideals per generar les causes, 

que d’acord amb Young, caracteritzen la injustícia estructural: dominació i opressió. 

D’aquí que el terme co-producció harmonitzi els tres tipus de connexió en els quals 

s’inspira Young: existencial, depenent i causal. La gran pregunta que em genera aquesta 

idea és si sota el paradigma del liberalisme polític, que domina la nostra forma de 

comprendre el món i les relacions, és possible generar processos socioestructurals 

creats des de la interdependència i la interresponsabilitat.  

 

3. Turisme, neoliberalisme i Sud Global 
 

“El turismo es la industria legal más depredadora” 

(Marina Garcés, 2018, El País) 

 

3.1 Context socioeconòmic global del turisme  
 

D’acord amb Fletcher (2019), el desenvolupament turístic ha esdevingut una peça clau 

en l’expansió del neoliberalisme, per la qual cosa podem dir que ens trobem davant 

d’una de les indústries més poderoses del moment. El turisme, com a activitat 

econòmica  formada per l’acció cooperativa i coordenada d’una diversitat de serveis 

(transport, allotjament, restauració, oci, etc.), remunta els seus orígens al S. XIX, i  

sempre ha estat vinculada com activitat pròpia de les classes altes. En 1946 es celebren 

els primers congressos internacionals entre organismes nacionals de turisme, que 

desembocarien en la creació de l’Organització Mundial del Turisme (a partir d’ara OMT) 

sota l’empara de l’ONU en 1975.  Però la data més important per nosaltres no és 

aquesta, sinó 1995. En aquesta data es signà l’Acord d’Uruguai7, on s’inclou el turisme 

dins de l’Acord General sobre Comerç en Serveis (a partir d’ara AGCS). És a dir, el 

 
7 També coneguda com a Ronda d’Uruguai 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm 
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turisme, aquesta amalgama de diferents activitats econòmiques, esdevé oficialment una 

indústria liberalitzada i global com a tal.  Així, la indústria turística (a partir d’ara IT), va 

quedar inclosa dins de l’espectre de productes i serveis de consum per aquells nous 

habitants de la societat de consum globalitzada. Aquest esdeveniment va generar 

l’aparició de nous actors institucionals i noves formes de governabilitat supranacional, 

generant un veritable sistema global del turisme (Cornellissen i McMicheal, 2000, citat 

per Woods 2009), amb un cor i raó de ser inherentment neoliberal. Com apunta Fletcher 

(2019): “(...) el turismo puede entenderse no solo como un componente clave de la 

neoliberalización, sinó como un medio clave a través del cual el neoliberalismo se 

propaga.”(p.37).  

A partir d’aquest moment, la funció de l’OMT esdevé, juntament amb d’altres 

institucions privades com el World Travel and Tourism Council, un veritable centre de 

poder (Mowforh i Munt, 2003, [1998]) amb la missió de protegir i promoure el 

creixement turístic sota el programari neoliberal. Un exemple paradigmàtic del que 

acabem de descriure el trobareu en el Codi d’Ètica Mundial per al Turisme de l’OMT 

(1999), en quin preàmbul es defensa obertament l’actual sistema de mercat i 

liberalització del turisme, a la vegada que es proclama el turisme com un dret. No és 

d’estranyar que si busques el terme “Justícia” en el cercador la web de l’OMT, 

simplement, no obtens resultats.  

 

 

Captura de pantalla de la web de l'OMT  
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3.2 Desenvolupament turístic en el Sud Global: Violència i extractivisme 
 

La neoliberalització del turisme va implicar una estratègia perfecta per la introducció de 

gran part dels països del Sud Global en el sistema global de lliure mercat, en el qual el 

desplegament de l’IT es va sumar a les altres indústries espoliadores dels seus recursos. 

En el cas del turisme, però, no només recursos naturals sinó també patrimoni material i 

immaterial. Una de les estratègies per la qual el Nord Global ha fagocitat al Sud Global 

és a través de la idea, promoguda per les institucions globals financeres, del turisme com 

motor econòmic per aquests països. Aquesta proposta neoliberal no ha fet més que 

introduir a aquests països, la gran majoria antigues colònies, en una nova relació de 

dependència i intercanvi desigual en un renovat clima postcolonial  (Higgins-Desbiolles, 

2009; Mowforth & Munt, 2003 citat per Büscher i Fletcher 2017). Fa dècades que 

aquestes grans institucions internacionals pregonen el mateix mantra: el turisme com a 

eina pel desenvolupament econòmic i redistribució en els països subdesenvolupats. 

Però cada vegada és més difícil silenciar els estudis crítics que qüestionen aquesta 

ideologia a tenor dels resultats obtinguts en els propis països. Tal i com afirmen Pulido, 

Cárdenas i Sánchez (2014), tot i que les condicions de cada país són diferents, es pot 

afirmar que, de forma general, el turisme com a eina pel desenvolupament 

socioeconòmic dels països pobres presenta limitacions, per dir que en alguns països és 

simplement al contrari.  Per altre banda, com apunta Naaf (2009) els grans booms 

turístics del Sud Global van ser conseqüència de crisis que no sempre han estat 

accidentals: “Through creating, managing or manipulating crises, governments in 

alliance with the corporate tourism sector can easily construct a rationale for tourism 

development as a pathway out of the crisis.”  (Naaf, 2009, p.12).  

El que no gaudeix de tanta publicitat i màrqueting són els processos pels quals el turisme 

es desplega en les seves dinàmiques de mercantilització, tan física com simbòlicament. 

I és que, com apunten Büscher i Fletcher (2017) i Devine i Ojeda (2017), el 

desenvolupament del turisme porta el segell de la violència estructural de forma 

inherent al patró general de desenvolupament visible en la relació Nord-Sud. És més, 

esdevé la representació de la violència estructural pròpia de l’acumulació capitalista. 

D’acord amb Büscher i Fletcher (2017), tres són les formes en les que es manifesta 



Patricia Sazatornil Alonso  Turisme (i)responsable i (in)justícia global 

18 
 

aquesta violència estructural. En primer lloc, la desigualtat socio-econòmica, moltes 

vegades sostinguda amb coerció per mantenir l’exotisme que suposa pel turista viatjar 

a països pobres o subdesenvolupats. En segon lloc, la producció de residus, on les 

comunitats locals han de suportar la càrrega mediambiental que suposa la visita de 

milions de persones i les infraestructures turístiques8. I en tercer lloc, els espais 

d’excepció, que poden ser simbòlics, com espais que es converteixen en turístics i 

acaben per excloure als propis locals, o físics, com és el cas de la incorporació del turisme 

al sistema de Zones Econòmiques Especials.   

La indústria turística, al contrari que la manufactura o l’alimentació, etc., no fabrica ni 

processa cap matèria prima. El turisme és una combinació de diferents serveis amb la 

idiosincràsia que necessita crear productes turístics a través de la mercantilització del 

patrimoni material i immaterial del país (Buscher i Fletcher, 2017). Per altre banda, 

extrau i explota recursos públics com les infraestructures i recursos naturals d’un país,  

modificant-los i redistribuint-los d’acord a les necessitats del turisme per sobre de les 

necessitats locals. Aquesta és l’escenificació de l’acumulació per despossessió que 

caracteritza una de les pràctiques d’acumulació capitalista en l’actualitat (Harvey 2016 , 

citat per Naaf 2009). Com apunta Naaf (2009), aquesta despossessió es materialitza en 

pràctiques amb forta càrrega violenta en aquells països sense estructura política estable, 

com la majoria de països del Sud Global. Els habitants d’aquests països es troben 

totalment desprotegits davant l’agressivitat de les corporacions turístiques i la 

incapacitat de participació democràtica dels projectes imposats des de les 

organitzacions internacionals. Els exemples que exposaré a continuació, han estat 

degudament investigats i documentats, i són extrets de l’estudi elaborat per l’acadèmic 

Andreas Neef: Tourism, Land Grabs, and Displacement. A study with particular Focus on 

the Global South10: 1) Desallotjaments violents: En Tanzània, l’expansió dels parcs 

nacionals i santuaris d’animals per la promoció del turisme de safari i caça esportiva ha 

forçat el desallotjament de les seves terres  a milers de membres de la comunitat Massai, 

per mitjà de la violència (per les pròpies forces militars i policials), sense compensació ni 

alternativa per assentament, i sense cap possibilitat de reclam institucional. 2) 

 
8 Fets sobradament denunciats des dels moviments per la Justícia Ambiental.  
10 Per raons d’espai he escollit un exemple de cada acte de violència. Pel lector interessat pot llegir el 

document de Naaf sencer, acudir a la pàgina de l’ong COHRE,  o la pàgina pel moviment indígena Survival.  
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Confinaments: En l’illa filipina de Boracay11, la planificació de les zones econòmiques 

especials turístiques i l’expansió de complexes hotelers a gran escala,  ha desplaçat i 

confinat als habitants locals a les franges i terres menys accessibles i aprofitables per 

l’agricultura i la pesca, impossibilitant la pràctica de la seva economia local. 3) Extracció: 

En l’illa indonèsia de Bali, l’expansió dels ressorts turístics ha portat a l’extracció de 

massives quantitats d’aigua dels aqüífers fins arribar a una situació límit. Ha compromès 

l’accés a l’aigua potable als propis habitants amb restriccions d’aigua que tenen un 

impacte important en les dones. 4) Erradicació: En Tailàndia, després del desastre del 

Tsunami del 200412, es va iniciar un projecte turístic a la zona afectada que va crear uns 

nous assentaments de la població indígena que tradicionalment es dedicava a la pesca 

a l’Àrea Marina protegida del mar d’Andaman. Aquesta remodelació ha provocat la 

desaparició de les pràctiques tradicionals com la construcció d’embarcacions o la 

mercantilització de molts dels seus objectes culturals. A més, de la impossibilitat per 

aquestes comunitats d’accedir als llocs de culte que són importants en les seves 

tradicions.  

Com veiem, la violència estructural és la condició del desplegament del turisme a nivell 

internacional. Aquesta violència que s’ha exposat de forma resumida, podria 

conceptualitzar-se com la dominació i opressió característiques de la injustícia 

estructural que proposa Young, i és la violència que queda emmascarada “because of 

the industry’s ability to obscure the constitutive violence that produces paradise found 

in multi-million dollar advertising campaigns (...)”. (Devine i Ojeda, 2017, p.606).   

Després d’aquest desplegament, som nosaltres, els ciutadans privilegiats del Nord 

Global, els que ens incorporem a la indústria amb les nostres empreses turístiques 

intermediàries, o els que ens desplacem a aquests paradisos en busca de l’exotisme i 

l’autenticitat, i gaudim d’uns indrets i unes pràctiques que porten un segell de violència 

i injustícia.  Com responem doncs d’aquestes violències i injustícies?  Participar del 

turisme ens endinsa en una relació de justícia amb persones d’altres països? Fins a quin 

 
11 Aquesta illa, de fet, va haver de ser totalment clausurada pel propi govern davant la saturació insostenible 

del turisme que havia provocat la greu degradació dels espais naturals de la illa. 

https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20180409/442192098011/cierra-6-meses-isla-boracay-

filipinas-contaminacion-aguas.html 
12 Aquest es troba àmpliament explicat en el llibre de Naomi Klein La Doctrina del Shock. El auge del 

capitalisme del desastre (2007), on s’explica també les relacions entre l’expansió turística i les institucions 

financeres com el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.  
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punt tenim responsabilitat d’actuar? Aquestes són les preguntes motiu del 

desenvolupament d’aquest TFM, i veurem de quina forma el pensament d’Iris Marion 

Young ens pot ajudar en la nostra reflexió i anàlisi (auto)crític.  

 

4. Reflexió teòrica sobre els deures de justícia dins la relació 

turística Nord – Sud Global des del model de la connexió social 

d’Iris Marion Young 
 

Si eres neutral en situaciones de injustícia, has elegido el lado del opressor 

(Desmond Tutu, 2009, The Guardian) 

 

Arribem al cor d’aquest TFM. En els apartats anteriors he exposat el context 

socioeconòmic global en el que s’emmarquen les nostres pràctiques turístiques, i s’ha 

argumentat com la relació turística Nord-Sud Global, sota el paradigma neoliberal, es 

troba cimentada en la dominació i l’opressió violenta (social, econòmica i ideològica). 

Però no n’hi ha prou amb descriure aquest mapa general d’injustícia global per 

despertar la reflexió crítica vers el nostre paper en aquest panorama gens optimista. Cal 

comprendre quin és el nostre paper en aquesta situació, i és aquí on veurem com ens 

pot ajudar el model de la connexió social de Young.  

En l’apartat 2.3 he exposat la definició que Young fa d’injustícia estructural, i com 

aquesta es genera a partir de processos socioestructurals.  Aquests processos es creen 

per l’acció de molts individus i de les institucions, que actuen sempre sobre metes i 

interessos particulars, dins (a priori) dels marcs legals prevists. La primera pregunta és: 

la pràctica turística és un procés socioestructural tal i com el defineix Young? En els 

següents paràgrafs analitzarem en profunditat els aspectes que caracteritzen al procés 

socioestructural per veure com el turisme ha esdevingut una realitat social que 

condiciona (i molt) la injustícia estructural present en la relació global Nord – Sud. Des 

d’aquí podrem reflexionar sobre la nostra responsabilitat en la co-producció d’aquest 

fenomen social total (Mansilla, 2009) que és el turisme.   



Patricia Sazatornil Alonso  Turisme (i)responsable i (in)justícia global 

21 
 

 

4.1 Una visió sociològica del turisme 
 

La primera operació que cal efectuar per entendre el turisme com a procés 

socioestructural és llegir-lo en clau sociològica i constructivista. La sociologia és, de fet, 

la disciplina social que més ha aprofundit en el fenomen turístic en tant que ha 

esdevingut un nou domini i dimensió organitzativa de la vida social (Franklin, 2009). Com 

apunta Hollinshead (2009), el turisme és una indústria worldmaking, referint-se al rol 

funcional, creatiu i inventiu que té el turisme en la modelació de llocs i cultures:  

(...)the creative and often ‘false’ or ‘faux’ imaginative processes and projective 

promotional activities  which management agencies, other mediating bodies, and 

individuals strategically and ordinarily engage in to purposely (or otherwise 

unconsciously) privilege particular dominant/favoured representations of 

people/places/pasts within a given or assumed region, area, or ‘world’, over and above 

other actual or potential representations of those subjects. (p.168)  

Per altre banda, com apunta Gonzalez (2009), tot i que el turisme ens permet identificar 

i concretar participants, la interacció turística s’objectiva durant el procés 

d’estructuració. És a dir, ni un individu, ni tant sol dos grups conformen el turisme, és 

necessari que aquestes persones o grups tinguin els recursos i coneixements per tal 

d’establir la relació turística. A més a més, aquestes interaccions han de ser repetides 

en el temps, i és aquí on finalment s’erigeix la realitat social del turisme en un determinat 

destí turístic (Gonzalez, 2009).  Així, de tots els milions de persones que es desplacen 

per fer turisme, i els milions de persones que reben visitants, les figures de “turista” i 

“amfitrió” es tipifiquen com a entitats socials. D’acord amb  Gonzalez (2009), les 

manifestacions físiques d’aquest moment d’estructuració social son evidents i visibles 

en el destí turístic. Per exemple en els espais típicament turístics, que no necessàriament 

estan demarcats geogràficament, sinó que “(...) son aquellos en los que se manifiesta la 

interacción turística a partir de las pràcticas de anfitrioines como anfitriones y de los 

turistes como turistes”  (Gonzalez, 2009 p. 111). Quan la interacció turística s’objectiva, 

apareix com una cosa aliena i externa a nosaltres, més enllà del nostre poder d’acció 

sobre ell: el turisme. És en aquest punt on ens diu l’autor que el turisme desenvolupa el 
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seu propi ordre social i ideologia, i es formen les institucions per mantenir i protegir 

aquest ordre soci-ideològic, com és el cas del propi ministeri de Turisme o la 

Organització Mundial del Turismo, i fins i tot, la creació  dels propis estudis de turisme.  

Per altre banda, seguint a Gonzalez (2009) sorgeixen nous actors que esdevenen 

intermediaris de la interacció turista-amfitrió, com son les empreses turístiques. Així, la 

coordinació entre institucions i empreses esdevé un govern híbrid (públic-privat) 

regulador d’aquest ordre social del turisme, que en termes foucaultians, esdevé un 

veritable dispositiu de poder i saber per mantenir la idea i la pràctica hegemònica del 

turisme i tots els seus derivats, des de la planificació turística, al turisme com a motor 

econòmic pels països pobres, o termes coneguts com turisme responsable, turisme just 

o turisme sostenible. Tot sorgeix de la mateixa font.  

La idea clau d’aquest apartat és que el turisme és una veritable realitat social que 

configura el món tant física com simbòlicament d’acord a la ideologia dominant, a saber, 

la capitalista. A continuació, veurem com aquesta realitat social esdevé el procés 

socioestructural condicionant de la injustícia estructural present en el turisme 

internacional, i el seu impacte especial en els països subordinats13.  

 

4.2 El turisme com a procés socioestructural  
 

Recordem breument que la injustícia estructural està lligada al concepte de procés 

socioestructural, el qual es genera a partir de les pràctiques socials en conjunt (milions 

de persones), regides per normes institucionals i socials acceptades.  Young (2011) 

explica aquests processos d’acord a quatre aspectes que anirem analitzant 

individualment. D’acord amb l’autora, allò que genera responsabilitat per la justícia i que 

ens interpel·la a actuar tant a nivell col·lectiu com individual, és la participació en 

aquests processos. A continuació argumentarem com el turisme esdevé un procés 

socioestructural que condiciona una injustícia estructural. A partir d’aquí es reflexionarà 

 
13 Faig servir el terme país subordinat que fan servir Negri i Hardt en el llibre Imperio (2000), per referir-

se als països subdesenvolupats o del Tercer Món. Crec que és un terme què s’ajusta perfectament a la 

veritable condició d’aquests països.   
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sobre la nostra responsabilitat per les injustícies del turisme, com a participants actius 

de la pràctica turística internacional.   

1) Les limitacions o capacitacions objectives: 

Aquest aspecte es refereix al fet que certes estructures socials objectives limiten a un 

grup determinat, a la vegada que capaciten a un altre,  i “(...) sucede a través de la acción 

conjunta de los individuos con las instituciones y determinadas condiciones físicas en la 

medida en que afectan nuestras posibilidades.  (Young.2011, p.76).  Tal i com explica 

Young (2011), no vol dir que una estructura social limiti la llibertat, sinó que produeix 

diferències en quan al tipus i varietat d’opcions que una persona te en un determinat 

context social.  Com hem vist a l’apartat anterior, el turisme ha esdevingut una 

estructura social, un fet sociopolític que condiciona enormement la vida dels habitants, 

la qual cosa és fàcilment visible en els nombrosos conflictes socials causats per la 

turistificació. Es a dir, la pràctica turística esdevé una estructura social limitant i 

capacitadora a la vegada.  La gran particularitat del turisme és que existeix pel gaudi 

d’un 10% de la població mundial14 , per a qui esdevé una estructura capacitadora (com 

ara el creixement personal, el gaudi del temps lliure, l’explotació econòmica, etc.),  

mentre que per la major part de la població i/o les comunitats locals amfitriones es 

converteix en un malson i una limitació sociopolítica important, com hem exposat a 

l’apartat 3.2.  De fet, tot i el missatge de pau i interculturalisme inherent a la idea del 

turisme, la democràcia no és un requisit necessari per l’èxit d’un destí turístic, només és 

necessària una estabilitat i seguretat pel turista, moltes vegades aconseguida a través 

de la corrupció i violència sobre els habitants locals (Richter 2009).  En el cas dels països 

subordinats, la imposada dependència econòmica del turisme acaba per generar la 

incapacitat sociopolítica de moltes comunitats per pensar altres formes d’activitat 

econòmica que no depenguin dels esperats turistes del Nord. La crisis del sector turístic 

després de la pandèmia del Covid-19 ha deixat un panorama desolador per aquest 

motiu15. El monocultiu econòmic del turisme i la recerca del benefici a curt termini per 

 
14 Segons l’informe Panorama del Turismo Internacional Edición 2019 de l’OMT, que mostra les dades del 

2018, dels 1400 milions de viatgers internacionals, el 56% corresponien a viatges d’oci i lleure, el que 

representa 784 milions de persones, dels 7.592 milions d’habitants del món en 2018. Això vol dir que tota 

aquesta indústria existeix en nom d’un 10% de la població mundial.  
15 Per posar un dels centenars d’exemples: arran del Covid i la manca de turisme, els poblats Massai Mara 

es troben immersos en una greu crisi ja que l’única font d’ingressos és el turisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=7bms_zcMc7w 
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part de les empreses, deixa de banda la possibilitat d’altres projectes econòmic-socials 

emancipatoris a llarg termini, com ara una inversió en d’altres indústries o disciplines 

que busquin la diversitat i la possibilitat de que els seus ciutadans vegin futurs laborals 

més enllà del sector turístic16. El fet que des de les institucions financeres internacionals, 

en col·laboració amb els estats i elits locals, promoguin l’entrada d’inversions 

estrangeres com a via ràpida d’ingressos17 pels països pobres, no fa més que solidificar 

la injustícia, la desigualtat i la dependència, quina ona expansiva és més ample del que 

sembla18. Per altre banda, la manca de redistribució dels ingressos provinents del 

turisme produeix una gran desigualtat dins d’un mateix país o destí, entre les zones 

turístiques, més desenvolupades i amb més recursos,  i les no turístiques que han de 

lluitar contra les administracions i les corporacions19. Per altre banda, també se’ls nega 

la capacitat de gaudir del propi patrimoni natural i cultural del país, com passa, per 

exemple, amb la privatització de platges per fer-les accessibles només als turistes 

occidentals. Veiem com, si bé el turisme oneja una bandera de progrés, pau, unió entre 

persones, etc.,  en realitat, de forma indirecta i acumulativa (Young, 2011) es produeix 

una cascada de limitacions que obstaculitzen el desenvolupament de la vida diària dels 

locals a costa del gaudi dels turistes privilegiats i l’extracció obscena de beneficis per 

part dels capitalistes del sector.   

 

 

 
16 Recordo una conversa amb un jove monitor de surf a la illa de Bali (Indonèsia). Ell era a la illa de Java 

però s’havia traslladat a Bali en busca de feina. Havia renunciat a estudiar ja que creia que no trobaria feina 

de cap altre mena que treballar pels turistes.  
17 El que ara s’està fent per la crisi post-Covid, es porta fent dècades en el Sud Global. 

https://www.unwto.org/es/news/en-el-reinicio-del-turismo-la-omt-destaca-la-respuesta-de-los-gobiernos-

fuertes-y-rapidos-al-desafio-covid 
18 Això és el que succeeix actualment a la illa filipina de Siargao, i que vaig conèixer personalment. 

L’explosió turística de la illa està provocant que els locals siguin incapaços de seguir el ritme econòmic i 

la inflació generada per les inversions estrangeres. Moltes famílies estan venent les úniques propietats que 

disposen als inversors estrangers, a preus irrisoris, quedant-se sense més opció per generar ingressos propis 

que dependre de tenir una feina en algun hotel, restaurant, etc. En: https://www.siargao-masaya.org/siargao-

island 
19 Un dels recursos que més problemes genera és l’ús de l’aigua. En algunes regions de Costa Rica, 

l’explotació turística està posant en perill l’abastiment d’aigua de les comunitats locals, les quals en moltes 

ocasions pateixen tallades, mentre els turistes gaudeixen de llargues dutxes o piscines. 

https://www.tourism-watch.de/en/focus/struggle-water 

https://www.siargao-masaya.org/siargao-island
https://www.siargao-masaya.org/siargao-island
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2) L’espai macrosocial en el que les posicions estan relacionades unes amb 

d’altres.  

Segons Young (2011), la vulnerabilitat d’unes persones a una situació social concreta,  

ens assenyala una posició comuna en la qual els individus amb un perfil sociocultural 

determinat es troben en una posició que persisteix en la societat durant dècades tot i 

realitzar esforços per superar-la. Aquesta és de fet la característica pròpia de la relació 

global Nord-Sud: la subordinació.  El que és remarcable respecte al turisme internacional 

en els països subordinats, és la posició macro social dels seus habitants com a 

eternament “amfitrions” i participants restringits dels beneficis de la industria turística, 

ja que la gran majoria d’habitants locals que treballen pel turisme ocupen els llocs més 

precaris i poc qualificats.  És paradigmàtic el cas de l’illa de Bali en Indonesia, en la que 

el 80% de la economia depèn del turisme,  i el 85% dels negocis turístic són propietat 

d’estrangers (Cole i Browne, 2015 citat a Naaf, 2009).  Per molt que es promocioni el 

turisme a nivell global, el turisme continua sent una pràctica exclusiva d’un determinat 

grup social amb un cert poder econòmic20, tant a nivell econòmic com social. Tal i com 

exposa Munar (2007), el context del turisme dins la globalització va donar lloc a un 

escenari en el que un grup té dret d’accés al touristhood i d’altres que no.  Per tant, el 

turisme pot ser conceptualitzat com un posició macrosocial de dominació, tal i com es 

defineix en el punt 2.2 del present treball.   És paradigmàtic que el turisme estigui tant 

present en aquests països, com ara la zona del Pacífic o el Sud-est Asiàtic, però que la 

reciprocitat en aquest sentit sigui inexistent, un hemisferi del planeta condiciona la vida 

de l’altre. El sistema de vises turístiques és un exemple de la institucionalització del 

domini, la discriminació econòmica-social i el privilegi. 

 

3) El que ja existeix però només en les accions.  

Segons l’autora, les nostres accions generen les estructures, però aquestes accions es 

despleguen en un marc institucional on les persones ja coneixen les regles, i són 

conscients de les expectatives, els significats de certs comportaments, etc. En paraules 

de Young (2011): “Por mucho que nos consideremos individuos únicos, muchos de 

nuestros actos mundanos manifiestan conductas y reacciones interiorizadas (...)  que 

 
20 Veure nota 14. 
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son típicas en personas de posiciones sociales similares” (p.81). Aquest aspecte ens 

remet a la visió constructivista del turisme que hem presentat anteriorment, els seus 

actors tipificats (turista, amfitrió, etc.), i les seves conductes tipificades. Com diu la frase 

atribuïda al filòsof Dagobert D. Runes: “las personas viajan a destinos distantes para 

observar, fascinadas, el tipo de gente que ignoran cuando están en casa”. En realitat, la 

pràctica turística engloba un immens món simbòlic perfectament protocol·litzat, 

extensament conegut pels participants i extremadament promogut des de la maquinària 

del màrqueting. Tot això que ja existeix abans que hom s’iniciï en la pràctica turística es 

regenera a cada moment, i no fa més que reforçar el procés socioestructural i la 

incapacitat dels països subordinats de defensar la pròpia visió i idea del territori. Sense 

que ens adonem, el turisme (les accions turístiques) acaben obligant a moltes 

comunitats a esdevenir el que no són per satisfer les expectatives turístiques (Mowforth 

i Munt, 2003 [1998]).   

4) Les conseqüències inintencionades 

Aquest aspecte considera el fet que les nostres accions individuals i col·lectives, 

vehiculades pels nostres interessos particulars, sovint tenen conseqüències no 

intencionades que, fins i tot, poden provocar certes dissonàncies cognitives21 en els 

individus. Probablement, gran part dels 784 milions22 de persones que en el 2018 van 

fer un viatge internacional d’oci, no consideraven que els seus viatges contribuïen a cap 

injustícia. És més, probablement, no conceben la injustícia global i la pobresa com un fet 

desitjable, i és possible que participin o siguin socis d’alguna ONG de justícia social. En 

canvi, les seves accions acaben sent coproductores de tal cosa. Com diu Young (2011):  

“Muchos procesos sociales a gran escala en los que las masas creen que están siguiendo 

las reglas y no se preocupan de los demás, al intentar cumplir sus objetivos legítimos se 

pueden ver envueltos en consecuencias no intencionades indeseables si se contempla 

desde un punto de vista estructural.” (p. 79) 

Considero que aquest aspecte és important d’analitzar perquè aborda una qüestió que 

és sovint ignorada: quina és la responsabilitat de les societats avançades (governs, 

 
21 Definició de disonància cognitiva: En psicología, el término disonancia cognitiva hace referencia a la 

tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que percibe una persona que tiene 

al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto 

con sus creencias. https://es.wikipedia.org/wiki/Disonancia_cognitiva 
22 Veure nota 14. 
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turistes i corporacions) en el manteniment d’aquesta injustícia estructural?  Quan tots 

abracem acríticament la ideologia hegemònica del turisme com una indústria que 

només genera beneficis econòmics i  benestar personal, i per exemple, contractem les 

nostres vacances en ressorts paradisíacs d’algun indret del Sud Global, en realitat, estem 

participant  en la perpetuació de les injustícies i les desigualtats que pateixen els seus 

habitants per molt que no ens agradi reconèixer-lo. Aquestes conseqüències no 

intencionades sorgeixen, al meu parer, quan hom s’oblida de les dues condicions que 

sustenten la relació de justícia que he exposat en l’apartat 2.3: la interdependència i la 

interresponsabilitat. Conceptes que de fet,  es poden llegir en les mateixes paraules de 

Young exposades unes línies enrere: “ las masas creen que están siguiendo las reglas y 

no se preocupan de los demás”. Aquest “no se preocupan por los demás”, és justament 

la ignorància de la interdependència i la interresponsabilitat.   

 

Per tant, el model de la connexió social d’Iris M. Young vol argumentar que, 

independentment de la comunitat política a la que pertanyem, el deure de justícia, la 

responsabilitat per la justícia es genera dins dels processos socioestructurals en els 

quals participem. El turisme ha esdevingut des de la seva creació com a industria fins a 

l’actualitat, un procés socioestructural que genera una injustícia estructural que 

condiciona la vida de milions de persones arreu del món, amb especial incidència en el 

Sud Global.  És indiferent la nacionalitat, color o poder del nostre passaport, no és la 

frontera política allò que genera un deure de justícia, sinó la connexió que establim amb 

d’altres persones i col·lectius quan ens trobem immersos en pràctiques socials 

socioestructurals.   

 

4.3 La relació turística Nord- Sud Global com a injustícia estructural i la nostra 

responsabilitat per la justícia 

 
“¿Qué pensamos los agentes, individuales u organismos, de nuestra responsabilidad 

relativa a la injusticia estructural?” (Young, 2011:113). Durant tot aquest TFM s’ha 

exposat com la violència estructural (dominació i opressió) són la base sobre la qual es 

desplega la indústria turística, amb especial virulència en el Sud Global. Hem 

conceptualitzat la pràctica turística com a procés socioestructural de coproducció 



Patricia Sazatornil Alonso  Turisme (i)responsable i (in)justícia global 

28 
 

col·lectiva que acaba per generar una injustícia estructural que condiciona les capacitats 

i possibilitats de vida dels habitants dels països escollits com destinacions turístiques des 

del Nord. El model de la connexió social és, de fet, un model de responsabilitat (per la 

justícia) per connexió social.  Young s’inspira i realitza una extensa revisió dels conceptes 

de responsabilitat i culpa de la mà de Hannah Arendt, per elaborar la seva idea de 

responsabilitat per la justícia. La nostra autora defuig de culpabilització individual 

retrospectiva,  i proposa una responsabilitat política col·lectiva prospectiva. Això és així 

perquè per Young, els processos socioestrucuturals són fruit d’una participació 

col·lectiva i acumulativa, i és difícil rastrejar l’impacte concret de cada acció individual: 

(...)todos compartimos esta responsabilidad no en virtud de nuestras particulares 

capacidades, roles institucionales, relaciones o compromisos, sinó porque tenemos la 

responsabilidad en general como ciudadanos, lo cual no significa necesariamente  como 

ciudadanos de un determinado país, sinó como participantes en los procesos sociales 

que esperamos que nos hagan justicia y cuya justicia, por ello, estamos obligados a 

promover. (Young, 2011, p. 179) 

És a dir, tots aquells actors que participem de la pràctica turística (turistes, empresaris, 

locals, etc.), independentment de la nostra nacionalitat, tenim una relació de justícia, 

i som responsables de forma col·lectiva de la injustícia estructural generada pel 

desenvolupament turístic. A més a més, d’acord amb Young (2011), tindríem l’obligació 

política d’unir-nos amb aquelles persones amb qui compartim aquesta responsabilitat 

per tal d’actuar en pro de transformar les pràctiques turístiques,  de forma que el seu 

desenvolupament sigui menys injust. Això inclouria l’acció i la pressió sobre les 

institucions amb poder regulador sobre la pràctica turística, però també, com exposaré 

més endavant, realitzar l’exercici d’analitzar críticament les nostres pràctiques 

individuals. El turisme, tal i com el coneixem actualment, és una realitat capitalista. No 

hem de perdre de vista aquest aspecte, per això, l’actitud crítica és indispensable per 

pensar en el turisme. L’autora remarca però, que aquesta forma de responsabilitat 

política col·lectiva no pretén ser cap forma de responsabilitat atenuada,  com podria ser 

un còmplice d’un delicte, fent servir una figura jurídica del dret, sinó que en la mesura 

que som partícips del funcionament d’una societat que genera injustícies, som 

responsables d’elles. Ara bé, si no som culpables directes individualment ni tampoc 
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còmplices, com conceptualitzem la nostra responsabilitat, més enllà d’una descripció, 

per tal de facilitar la comprensió de la nostra posició com a ciutadans d’una societat 

generadora d’injustícies? Anem a desenvolupar aquesta qüestió.  

El concepte de responsabilitat col·lectiva prospectiva de Young no està exempta de 

crítica i revisions. Per una banda, per la seva idealització i optimisme tenint en compte 

la passivitat política característica de la nostra època, i per altre banda, en la qüestió 

prospectiva, moltes comunitats afectades veuen difícil mirar al futur i  desfer-se de les 

injustícies històriques que han patit (Young 2011). En l’aplicació del model a la pràctica 

turística és necessari reprendre aquestes crítiques ja que ens trobem davant d’una 

pràctica social d’interacció directa, amb pocs intermediaris, i quins impactes són tan 

visibles pel propi consumidor i empresari que fa difícil pensar que una persona sigui 

totalment ignorant dels impactes que genera la seva activitat. Reiman (2012) recull i 

analitza les principals i més interessant crítiques que Martha Nussbaum va fer del 

concepte de responsabilitat en el mateix pròleg del llibre d’Iris Marion Young 

Responsabilitat per la Justícia. Al meu parer, comentar-les ens servirà per enfilar una 

mica més l’argumentació del per què tenim una relació de justícia, i per tant una 

responsabilitat directa amb aquelles persones que viuen en els destins turístics del Sud 

tant desitjats en el Nord.  

Encara que Young vol mirar al futur i fer les coses més justes d’ara en davant, què passa 

amb les injustícies que ja s’han comés? Són culpables aquells actors individuals o 

col·lectius que ja han participat de la pràctica turística anteriorment?  Nussbaum 

planteja aquesta qüestió de la qual Reiman (2012) extreu una pregunta interessant: 

podem assumir una responsabilitat política cap el futur sinó assumim primer les 

responsabilitats pels fets passats (culpa)? Podem unir-nos en l’acció política col·lectiva 

per un turisme just si primer no reconeixem que hem participat d’unes pràctiques 

injustes? Per tant, d’alguna forma hem de conceptualitzar la nostra participació per tal 

de despertar aquesta reflexió. És a dir, el primer pas per la responsabilitat futura és la 

culpabilitat passada, hem de realitzar aquella acció que Pogge (2008) anomenà 

diagnòstic moral interactiu.  A l’igual que Young (2011) acudeix a una figura jurídica del 

dret per exposar que la responsabilitat per la justícia no és com aquella d’un còmplice, 

acudiré també al dret penal per entendre metafòricament com es distribueix aquesta 
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responsabilitat. Per una banda tenim les grans corporacions turístiques, les quals no tinc 

dubte que són autores amb responsabilitat directa sobre les injustícies. De fet, una de 

les grans qüestions en el debat sobre la justícia global és la impunitat de les grans 

corporacions transnacionals en la violació sistemàtica de drets humans en el seu 

desplegament23. Però a banda de les grans corporacions, hi ha una amplíssima miríada 

d’actors que, en diferent escala qualitativa i quantitativa, contribueixen en la injustícia 

estructural, com ara els propis turistes. És a dir, si fins ara hem parlat d’accions no 

rastrejables en processos socioestructurals, d’acord amb Reiman (2012), cal fer l’exercici 

contrari, des-estructurar el procés i veure’ns en les nostres accions particulars. Al meu 

parer, la figura que millor defineix la responsabilitat  respecte a les injustícies del turisme 

des del punt de vista de les accions particulars és la del cooperador necessari24:aquell 

actor que si bé no està implicat directament en el fet (injust), sense la seva intervenció 

el fet no hagués tingut lloc, però al qual se li imposa la mateixa pena que l’autor directe. 

En els nostres termes, la mateixa responsabilitat. Què és el turisme sense turistes? Per 

a qui s’extrauen recursos d’una comunitat per abastir un ressort? Per a qui es desallotja 

una comunitat i es construeix un complex? Per a qui es modifica i mercantilitza una 

cultura per a resultar exòtica i atractiva? Per tant, si bé les nostres accions no 

contribueixen directament a una injustícia, ja que no som nosaltres els que trèiem les 

armes i desallotgem una comunitat local,  la nostra participació en la pràctica turística 

és la condició d’existència del turisme. Som cooperadors necessaris  i sí, tenim una 

responsabilitat directa passada i futura.  Com apunta Reiman (2012),  el fet que Young 

conceptualitzés la responsabilitat per la justícia com una responsabilitat que mira al 

futur és una operació merament retòrica però a la vegada necessària. Retòrica 

necessària per què és fàcil trobar-se reaccions defensives25 davant d’una “acusació de 

culpabilitat”, així que anomenar-la responsabilitat política col·lectiva sembla quelcom 

més fàcil d’acceptar, i per tant, un concepte que ens pot acostar més ràpid a l’objectiu, 

 
23 Pel lector interessat en aquesta qüestió, recomano visualitzar aquesta taula rodona organitzada per 

Ecologistes en Acció i la Plataforma Iglesias y Minería: Defensoras ante la Ley de Derechos Humanos y 

empresas: impactos, limites y retos. https://www.youtube.com/watch?v=SYNDW_wkI2c 
24 https://dpej.rae.es/lema/cooperador-necesario-del-delito-cooperadora-necesaria-del-delito 
25 De fet Young, en el capítol VI del seu llibre Responsabilidad por la Justicia (2011), exposa quatre 

estratègies per les quals les persones eludeixen la seva responsabilitat: reificació, negar la connexió, no és 

cosa meva, i les exigències de la immediatesa. (p.167) 
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transformar la pràctica turística en quelcom just, com per exemple, actuar i influir sobre 

aquells que encara no s’han incorporat a la pràctica turística. No es tracta de moralitzar 

el turisme com alguns acadèmics dels estudis turístics acusen26. Es tracta de polititzar-

lo i problematitzar-lo en tota la seva amplitud. Així, la pregunta que suggereix l’anàlisi 

del turisme com a injustícia estructural no és com ser responsables en les nostres 

pràctiques turístiques, sinó la pregunta que abasta la justícia global seria: és responsable 

fer turisme? 

 

4.4 El concepte de Turisme Responsable i l’ethic washing 
 

Ja que aquest TFM ha voltat entorn els termes turisme i responsabilitat, m’ha semblat 

adequat afegir una breu reflexió que valdria la pena explorar en profunditat respecte a 

un terme trending en l’IT: turisme responsable. La maquinària ideològica turística ha 

generat el terme “turisme responsable” per promoure les pràctiques ètiques personals 

i empresarials (que no al·ludeix als grans lobbies turístics) en la interacció turística.  

Aquest ha esdevingut el concepte estel·lar de l’IT i, com d’altres conceptes semblants27, 

cal mirar amb ulls crítics qualsevol iniciativa ètica que es generi d’una institució sorgida 

del cor del projecte neoliberal com és l’OMT. Perquè, com apunten Burrai, Buda i 

Standorfod (2019), el concepte de turisme responsable és un concepte que emana de la 

pròpia ideologia global capitalista, però és totalment incapaç de recollir o assumir les 

problemàtiques pròpies del sistema neoliberalista, com ara la justícia global.  

 

Segons el meu punt de vista, el turisme responsable promogut des d’aquestes 

institucions no és més que un ethic washing28. Aquest neologisme es defineix com la 

forma en la que la indústria organitza i promou debats ètics amb l’objectiu de comprar 

 
26 Aquest és un debat força actiu en els estudis de turisme, amb especial protagonisme de l’acadèmic. 

Butcher, J. i el seu llibre “The moralisation of tourism. Sun, sand and saving the world”. 2003. Routledge. 

Nueva York. Que critica ferotgement a aquells que volen introduir els debats ètics i morals en la qüestió 

turística, i defensa fèrriament el turisme en la seva forma actual. És obvi que aquest TFM seria objecte de 

la seva crítica.  
27 Com ara el terme turisme sostenible, que Mowforth i Munt desgranen en profunditat en el seu llibre 

Tourism and Sustainability (1998). 
28 El terme ethic washing està especialment actiu en el debat sobre la intel·ligència artificial i l’ètica.  
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temps i distreure al públic per prevenir o endarrerir les polítiques i regulacions 

(Metzinger, 2019). És per això, que tant els hi agrada als polítics i les institucions la 

creació de comitès ètics, per tal d’escenificar algun tipus d’acció al respecte quan, en 

realitat, no saben o no tenen intenció de fer-ne res. Tal és el cas del comitè d’ètica 

organitzat per l’OMT que ja hem esmentat anteriorment, al qual només s’han adherit 

442 de la incomptable quantitat d’empreses del sector29 que s’estima que existeixen. 

Utilitza la indústria turística el concepte turisme responsable com a ethic washing per 

continuar eludint la seva responsabilitat sobre les injustícies i violències del turisme?   

 

 

5. Conclusions (i una postdata) 

 
Aquest treball ha buscat analitzar, descriure i conceptualitzar les relacions de justícia 

dins la pràctica turística internacional, amb especial atenció en l’impacte del turisme en 

el Sud Global per la seva relació inherent de subordinació respecte al Nord. L’objectiu 

final que es pretenia amb aquest anàlisi era reflexionar sobre les relacions de justícia en 

el context actual de la globalització, en el qual milions de persones d’arreu del món ens 

trobem interconnectades per estructures, i institucions no necessàriament polítiques, i 

extreure d’aquesta reflexió, una resposta a la pregunta d’investigació principal: existeix 

un deure de justícia entre els diferents actors de la relació turística Nord-Sud Global? 

Aquesta pregunta es podria haver analitzat des d’una pluralitat de teories de la justícia 

més conegudes, però he escollit explorar la resposta des del model de la connexió social 

d’Iris Marion Young i la seva idea de (in)justícia estructural i responsabilitat per la 

justicia. Per què? Perquè la proposta de Young ens permet capbussar-nos d’una forma 

més oberta i democràtica en el debat de la justícia, amb un punt de partida concret, 

ubicat i social. En tant que eludeix l’abstracció i l’universalisme d’altres teories com el 

cosmopolitisme, converteix el seu model de la connexió social en una guia pràctica i útil, 

adreçada a un públic acadèmic i no acadèmic, per descriure i reflexionar entorn les 

nostres complexes relacions de justícia en el marc internacional. Perquè l’altre dels 

 
29 Per la diversitat de serveis que implica el sector turístic és impossible trobar una data concreta del número 

de empreses dedicades al turisme a nivell mundial, però la xifra pot tenir cinc o sis dígits.  
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objectius d’aquesta investigació és despertar la reflexió en tot aquell/a lector/a a qui 

arribi aquest document. 

 

Durant tot l’apartat 3,  s’ha contextualitzat la realitat sociopolítica del turisme en el seu 

desplegament en el Sud Global. No hi ha cap dubte que el turisme, sota l’ideari 

neoliberal, porta de forma inherent el segell de la violència estructural, de la 

despossessió, de l’extractivisme i del desequilibri de poder, mantingut sota una 

performance d’il·lusionista del qual no volem conèixer el truc: el turisme com eina de 

desenvolupament econòmic en els països del Sud Global. El turisme no és lleure ni oci, 

és política, un dels motors imprescindibles de l’expansió neoliberal, i la forma més astuta 

de mantenir la subordinació dels països del Sud Global, com diu la dita: un llop amb pell 

d’ovella.  

 

Hem vist també com el turisme no és simplement una indústria més, sinó que ha 

esdevingut un sistema global que neix del cor del capitalisme, que inclou els seus nuclis 

de poder institucionalitzat, com l’OMT, i la seva pròpia realitat social, amb capacitat 

organitzativa a tots els nivells de la vida social, i diria que, fins i tot, adoctrinant. Una 

realitat social en la que ens capbussem quan fem click i reservem les nostres vacances, 

i de la que no es pot sortir quan hom viu en un indret catalogat globalment com destí 

turístic. És cert, viatjar et canvia la vida, però què diferent sona la frase en boca d’un 

turista privilegiat del Nord Global, o en boca d’una comunitat filipina desallotjada i 

desposseïda de la seva terra.    

En l’apartat 4, aquesta idea del turisme com a realitat social, fet social total (Mansilla 

2018) o worldmaking (Hollinshead, 2009) s’ha enllaçat amb el model de la connexió 

social de Young, conceptualitzant el turisme com un procés socioestructural. Aquesta 

operació ha estat clau per respondre a la pregunta principal d’aquest TFM: existeix una 

relació de justícia entre els diferents actors participants de la pràctica turística 

internacional? Si des del model de la connexió social de Young són els processos 

socioestructurals en els quals participem aquells que generen la relació de justícia, 

més que el marc de les institucions polítiques, i el turisme ha esdevingut un veritable 

procés socioestructural, sí es possible argumentar i defensar que tenim un deure de 
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justícia entre els diferents actors participants del turisme: locals, turistes, empreses, i 

institucions públiques. És a dir, una realitat política ens vincula jurídicament com a co-

ciutadans, sí, però una realitat social, com la realitat social del turisme, ens vincula 

jurídicament de la mateixa manera, i per tant, tenim una responsabilitat vers les 

injustícies que es generen per les nostres pràctiques socials com ara el turisme. És més, 

tenim una responsabilitat vers la injustícia estructural que caracteritza la relació turística 

Nord-Sud Global.  Com hem exposat en l’apartat 4.4, si bé podem identificar fàcilment 

autors directes de les injustícies (corporacions transnacionals i governs corruptes, per 

exemple), tots aquells que participem del procés socioestructural del turisme som 

responsables en qualitat de cooperadors necessaris, i per tant, la responsabilitat 

respecte a les injustícies del turisme es distribueix igualment per tots els actors 

participants. 

Recordem que per Young, l’objecte de la justícia no és la redistribució sinó soscavar la 

dominació i l’opressió, per tant, podríem proposar que des d’aquest punt de vista, Young 

s’allunya de la idea més tradicional de justícia com a equitat, per defensar la idea de 

justícia com a emancipació social. Des d’aquí podem concloure que si el turisme 

internacional en el Sud Global pot ser conceptualitzat com una injustícia estructural, 

només les propostes i solucions emancipadores pels països del Sud Global poden ser 

qualificades per esdevenir qualsevol pràctica semblant al turisme just, si és que 

turisme i justícia són dos conceptes que poden articular-se i harmonitzar-se d’alguna 

forma en la pràctica. Per tant, conceptes que pretenent simular un camí cap a un 

“turisme just”, com ara el concepte trending - turisme responsable -,  no són capaços de 

copsar la realitat política del turisme, i a més serveixen com a perfecte ethic washing de 

la veritable realitat: la desregularització i la manca de control institucional efectiu de les 

pràctiques turístiques sobre el terreny.   

Aquesta idea em condueix a una altra de les preguntes rellevants d’aquest TFM: on és 

la justícia?  Des del pensament i el model que proposa Young, la justícia no és quelcom  

propietat d’un estat, o quelcom que una institució política hagi d’impartir o redistribuir.  

La justícia és quelcom que sorgeix a posteriori del fet social, però no abans. Qualsevol 

temptativa de trobar principis de justícia universals a prioi, és com voler crear un arc de 

San Martí sense llum ni aigua. D’aquesta reflexió de la mà de Young,  he estret la 
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conclusió que la justícia no existeix per se, sinó que és el resultat d’unes causes i unes 

condicions, és un procés relacional en continua transformació que al mirar-se en clau 

sociològica esdevé un procés estructural que genera un nivell sociològic de justicia, la 

justicia estructural. Que les causes de la injustícia estructural són, seguint a Young, la 

dominació i l’opressió, i les condicions no són més que els processos socioestructurals 

(de vegades amb implicacions polítiques i de vegades no) que coproduïm i que 

possibiliten aquesta dominació i opressió.  Si hi ha quelcom a priori del fet social és la 

nostra condició inherent d’interdependència i interresponsabilitat. Per tant, quan  

actuem sense tenir en compte aquestes dues condicions, és fàcil intuir que el resultat 

esdevindrà un clam d’injustícia. Així, si hem construït un sistema global del turisme, sota 

l’ideari individualista i consumista, que prioritza la visió i interessos d’un petit 

percentatge de la població mundial, resulta molt difícil pensar en alguna cosa semblant 

a justícia en el turisme. Potser per aquest motiu la recerca acadèmica que relaciona 

turisme i justícia és realment escassa i poc promoguda.   

Aquesta proposta de la justícia a posteriori té unes implicacions importants ja que canvia 

totalment la forma d’abordar la qüestió de la justícia. Per una banda, perquè 

aconseguim abandonar l’àrdua tasca de buscar principis de justícia universals i 

abstractes; i per altre, i més important, perquè ens converteix en agents (individuals i 

col·lectius) responsables de la justícia més enllà de les fronteres nacionals. I no ho fa 

apel·lant a l’ètica o als (problemàtics) drets humans, sinó a la política i l’activisme civil: 

a la nostra capacitat d’agència.  Per tant, quan denunciem les injustícies que genera la 

indústria turística en el Sud Global, no hem d’interpel·lar a les pràctiques individuals 

ètiques al destí turístic, com fa el concepte de turisme responsable. Hem d’interpel·lar 

a la nostra capacitat d’agència política per transformar la realitat social del turisme en 

global, per coproduir de cara al futur,  un nou procés socioestructural que soscavi la 

injustícia estructural. I la primera pregunta que cal proposar, com hem dit, és si fer 

turisme, tal i com està configurada la pràctica turística avui dia, és una pràctica 

responsable en termes de justícia.   

Per tant, la proposta de capgirar el turisme irresponsable,  comença per pensar quines 

noves causes i condiciones som capaços d’imaginar (pensant des de 

l’interdepèndencia i l’interresponsabilitat), de  co-generar de forma col·lectiva, per 
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convertir l’experiència social de conèixer el planeta comú en una experiència 

emancipadora i equilibrada socialment.  Si bé es necessari entonar el mea culpa, tal i 

com fa Nagel (2005) a l’inici del seu article The Problem of Global Justice: “We do not 

live in a just world” (p.113), considero que Young té raó quan diu que necessitem una 

responsabilitat per la justícia que miri el futur amb més energia que al passat. El que 

som ara és fruit del nostre passat, és difícil transformar el present social de forma 

immediata. El que volem esdevenir en el futur dependrà de les nostres accions presents, 

i aquí, si tenim capacitat d’acció.  

Finalment, aquest treball no està exempt de punts febles. Potser el més significatiu és 

aquell que podria ser qualificat com el “taló d’Aquil·les” de la justícia global: com 

articulem tota aquesta argumentació amb el dret i les institucions? Tot i que Young vol 

allunyar-se del discurs ètic i vol parlar de política, sembla que en la nostra societat, tot 

allò que no està codificat legislativament pertany al discrecional camp de l’ètica. I sense 

normativitat, com ens assegurem que aquesta responsabilitat per la justícia en el 

turisme s’implementa? És suficient amb l’activisme pedagògic? Possiblement, no.  Com 

apunten Urteaga-Crovetto i Vega (2021), seria necessària una institucionalitat i 

normativitat global, i això requeriria la creació d’estructures supranacionals de caire 

democràtic i inclusiu, i tinc la percepció que, sota el paradigma liberal polític i un 

neoliberalisme galopant, la tasca de despertar la reflexió en vers la responsabilitat per 

la justícia sembla que serà dura i llarga.  

 

Postdata 

Llegeixo una  notícia de l’ONU30 sobre el nou informe de la Red Mundial de Vigilancia de 

los Arrecifes Coralinos, on ens alerta que ja s’ha perdut el 14% dels esculls de coral del 

món a causa de l’activitat humana, entre elles, el turisme insostenible. És més, una 

subsecció de la notícia es titula Los corales en términos económicos, on s’expliquen les 

pèrdues o beneficis potencials (en milions de dòlars) que reporta la pèrdua/recuperació 

dels corals. Per motius d’espai he hagut d’ometre una qüestió que volia abordar al final 

d’aquest TFM: com podem incloure als agents no humans en el model de la connexió 

 
30 https://news.un.org/es/story/2021/10/1497922 
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social d’Iris Marion Young? Què hi ha de les injustícies que pateixen animals, plantes, 

llacs, oceans, rius o muntanyes? Tenim connexió social amb “allò no social”? Com pot 

els poshumanisme ajudar-nos en la tasca de reconciliar a la justícia no humana? Seran 

qüestions que quedaran per futures investigacions.  
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