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LABURPENA: Turismoa gizaki modernoaren oinarrizko esperientzia dugu, beharbada egungo gizartearen kontraesanak ongien
uztartzen dituen gertakaria, azaleratu egiten baitu globalizazioaren eta jasangarritasunaren arteko tentsioa, globalaren
eta bertakoaren artekoa, kontsumoaren eta kulturaren arteko
bizikidetza zail hori.

ABSTRACT: Tourism is a main experience for the modern human
being, perhaps the one which best exemplifies the contradictions
of the current society as it unveils the tensions between globalisation and sustainability, between the global and the local, and
in the ones found in the coexistence between consumerism and
culture.
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Turismoa gizaki modernoaren oinarrizko esperientzia dugu,
beharbada egungo gizartearen kontraesanak ongien uztartzen
dituen gertakaria, azaleratu egiten baitu globalizazioaren eta
jasangarritasunaren arteko tentsioa, globalaren eta bertakoaren artekoa, kontsumoaren eta kulturaren arteko bizikidetza
zail hori.
Lekuko egituren gainean gainjarritako jarduera-sistema bezala
uler genezake turismoa. Haren izaera masibo eta kuantitatiboaren ondorioz, turismoak erraz suntsi dezake lehendik
dagoena, baina, aldi berean, aprobetxa liteke sortzen duen
energia ezartzen den lekuko errealitatea aberasteko, bestela
beren kasa ezin berregin liratekeen giza, produkzio, hiri eta
paisaia-ehunak suspertzeko. Turismoa hiria piztuko duen
geruza gisa ezarri behar da, lehenagotik bertan dauden geruzak aberastuko dituena, haiek ordezkatu beharrean.
Bartzelona jendetza-turismoak gogor astindutako hiria da.
Hiriko BPGaren % 15 turismoari dagokiola dio udalak. Kezkatzekoa da horren pisu handia duen jarduera inongo oreka
eta lurralde-plangintzarik gabe garatu izana.
80ko hamarkadan, hiria hiritarrentzat berreskuratzeko asmoz,
eskala txikiko hamaika proiektu zehatz gauzatu ziren, hirigintza-planteamendu handietatik ihesi. Plazak itxuratu, hiria
puntuz puntu josi, eta hiri zaharreko etxebizitzak birgaitzeko
politikak abiarazi ziren, biztanleen bizi-baldintzak duinduz
hiria bera biziberrituko zela defendatuz.
Olinpiar jokoen ostean, ordea, hiria beste liga batean sartu
eta txikitasunetik hiria handi egiteko dinamika hori pixkanaka
hirigintza-planteamendu orokorrek ordezkatu zuten, hiriko
sektore handiak eraldatzeari ekinez. Ordura arte agertu ez
ziren proiektu estrategiko berriei heldu zitzaien, garraio eta
teknologia berriak hiri-zentralitate berri bat sortzeko tresnatzat hartuaz. Aurrerantzean espazio publikoa ez da gehiago
hiri-proiektu berrien oinarria izango eta, ekonomia globalaren
beharrei erantzunez, hiriko zenbait gune balioetsiko dira, bereziki higiezinen, merkataritza eta turismo arloak sustatuz.
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Irudi bat, marka bat, hiri bat salgai

«Hiri modernoak gertakariak produzitzen ditu; gertakarien
kopuruaren arabera aintzat hartuak dira hiriak. Jai ezbiziak,
diru-jaiak, mamu-jaiak» (Sastre, 2010: 8).
Hirien arteko lehia global horretan, hiri-irudiak sortu eta
salduko ditu Bartzelonak. Mediterraneoko hiri nagusia;
hiriaren aberastasun eta konplexutasun guztia irudi batera
mugatua. Irudiok, saldu ahal izateko, xinpleak izan behar dute,
ulerterrazak, ikono edo logo batean jasoak, hutsalak azken
finean, eta hiriko leku esanguratsuenetan kokatuak. Hiria egiteko modua bera joko horretan eroriko da. Hiria kontsumitu
egingo den desiozko produktu gisa diseinatuko da.
Hiri zaharrak zuzenean bizi izan ditu ondorioak. Sistema
turistikoa eguneroko bizitzaren sistemaren gainean inposatu
izanak hiri zaharreko biztanleen pixkanakako kanporatzea
ekarri du. Eta kontuan izan behar dugu ordezkapen horrek
ondorio zuzenak dituela. Bisitaria tokiko arazoekiko axolagabea da. Turistak nagusi diren auzoan nekez estutzen da
harreman sozialik, ez da ekipamendu edo espazio publikorik
aldarrikatzen, ezta politika-kontzientziarik lantzen ere. Eta auzoek galtzen dute, gainbehera etortzen dira. Auzoko biztanleen
etxebizitzak hotel eta alokairuzko pisuek ordezkatzen dituzte;
betiko denda txiki eta tailerrak, kate komertzial handiek.
Eta bertako biztanleen kanporatze-prozesu hau ez da edonolako afera. Hiri zaharreko arazoen aurka irmoen borroka
egin dutenetarikoa da Itziar González, barruti horretako
zinegotzi izandakoa aurreko legealdian, 2010ean kargua utzi
zuen arte. Ustelkeriaren dimentsioaren aurrean ezin ezer
egin, erakundeetan barruraino sartua baita. Turismoaren
aitzakiaren inguruan interes ekonomiko handiak salatu ditu,
baita mafia, dirua zuritzeko sare, droga eta pertsona-trafiko
eta jazarpenen aurrean erakundeek sistematikoki beste aldera
begiratzen dutela ere. Alkateak berak ere ez omen zuen
botererik. Hiri zaharreko egoerak orain dela urte dezente egin
zuen hiriaren eskuetatik ihesi.
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Hiri zaharra hotelez josi da, eta bertako biztanlez hustu. Iturria: Turisme de Barcelona. 2010eko turismo estatistika txostena. Egilea: Julen Arbelaitz

Bestalde, hiriaren irudia sinplifikatu nahi honetan, tematizatze-prozesu honetan, tokiko memoria anitza eta konplexua
desegin egiten da modu isil eta interesatuan, iraganeko langileen borrokaren aztarna oro ezabatuz, eta nortasun berri eta
antzuak inposatuz. Bartzelonan Modernismoaren jauregiak
sustatu dira, eta berau ahalbidetu zuen industria-azpiegituren
memoria guztiz ezabatu (Montaner eta Muxí, 2011: 166).
Turistaren neurriko hiria eraikitzen

Asko hitz egin da «Bartzelona eredua» delakoaz, eta oraindik
ere bada haren defentsa sutsua egiten duenik. Eredu bat behin betiko ontzat eman eta haren izaera eztabaidatzen ez denean, eredu hori hila dago. Bartzelonak bere hirigintza-eredua
marka gisa ongi saltzen jakin du, baina edukiari dagokionez,
bide-azpiegitura garrantzitsuak hirian ongi txertatu daitezkeelako usteaz haratago ez da ikasgai handirik.
Hiriak itsasoarekin galdua zuen harremana berreskuratu
omen zuen portu zaharra hiriari itzuli zitzaionean. Hori ez da
guztiz zuzena, azken batean berreskuratutako lurrak erabilera
tertziarioz bete baitziren, eta datozen urteetan lur publiko
horien pribatizazioarekin jarraituko da, Barcelonetan luxuzko
itsasontzientzako portua ezartzea onartu berri baita. Proiektuak eskatuko dituen segurtasun-hesiek, Bela Hotelaren
eraikuntza irregularrak ekarri duen harresiari gehiturik, hiriak
itsasoarekin eduki zezakeen harremana moztuko dute.

baldu beharrean —Bartzelona goialdeko auzoak lotzeaz gain,
hiri osoko mugikortasunaren ardatz izango dena— hiria aireportuarekin lotuko duen adarra lehenestea hiri-kudeatzaileek.
Pentsamolde-aldaketa, beharrezkoa

Bartzelona nortasun eta memoria faltsua sortzen ari da,
urtero hiriz hiri errepikatzen diren gertakariak asmatuz, bere
tradizio garaikide propioa sortzeko ezgai, gertakariz gain asaldaturik, partaidetza aurreikusi, eztabaidatu eta sustatu ezinik.
Sistema turistikoak hiri-ehun historikoak irentsi eta bertako
biztanleak kanporatu ez ditzan aukera bakarra erakunde eta
turismo-eragileek lekuan bertan bizi-kalitatean kuota, zerga
edota tasa bidez inbertitzea da, turismoak utzitako irabaziak
bertan banatzea, alegia.
Etorkizunari begira pentsamolde-aldaketa funtsezkoa da,
ekologia eta hiri-birziklapenean arreta ezarri, eta historia eta
memoriaren balioei eutsiko dien turismo eta hiri-eredu baten
mesedetan. Azpiegitura zaharren birziklapena produktu
turistiko moduan burutu da azken urteetan; badirudi merkataritza-gune eta museoek soilik jantzi ditzaketela eraikin
zaharrak. Eman diezaiogun bada aukera bat eraikinok auzotarren beharretara egokitzeari, eta errealitate egiazko horrek
erakarri ahalko du, agian, beste turismo mota bat, hiritarren
arazoekiko gertuagokoa, hiria norbere etxea bezala zainduko
duena.
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