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Turismo globalak eragindako ondorioak 
eta herritarren erantzunak sintetizatzen 
saiatzen zarete.
Andrés Antebi: Ezagunak ez diren eta 
ikerketa beharrezko duten kontuak ar-
gitara eramateko egiten dugu lan. Maila 
transnazionaleko lanak ere sintetiza-
tzen ditugu; sarri, turismoaren gaia, lo-
kalegiak diren ikuspegietatik bakarrik 
jorratzeko joera dago. Adibidez, Espai-
niako Estatuko boom-a, nagusiki azken 
hiru urtetako neurriz gaineko satura-
zio turistikoa, estuki lotuta dago beste 
helmuga turistiko batzuen gainbehe-
rarekin –batik bat Afrika iparraldekoe-
kin–, udaberri arabiarrekin eta zenbait 
herrialde musulmanekiko zabaldu den 
segurtasun-ezaren ustearekin. Ezin da 
aztertu zer gertatzen zaizun egungo tu-
rismo globalaren dominoaren argazki 
osoa kontuan hartu gabe.

Hiri eta turismo ereduen inguruko ezta-
baida erdigunera ekartzea lortu duzue 
Bartzelonan.
A. Antebi: Hori orain dela zenbait urte 
pentsaezina zen, guztiz. Akademiaren, 

herri mugimenduen eta zenbait heda-
bideren artean osatutako idatzi gabeko 
aliantza oso lagungarria izan da galde-
rak aldatzeko, mintzagai dugun frame-a 
eraldatzeko. Ez da kasualitatea azken 
inkestek diotena: bartzelonarren kez-
ken artean turismoa lehen lekuan dago, 
langabeziaren gainetik. Hori oso esan-
guratsua da.

Eztabaida hori ez da Bartzelonan soilik 
piztu.
Claudio Milano: Amsterdamen edo Ber-
linen turismo masiboaren aurkako dis-
kurtsoak badaude ere, ez dago Europa 
hegoaldean (Bartzelona, Lisboa, Vene-
zia…) bezain antolatuta eta egituratuta 
dagoen politizaziorik.
A. Antebi: Lau edo bost urtetan, turis-
moaren industriaren ondorioei eman-
dako erantzunen mapa sortu dugu, 
lehen existitzen ez zena. Oso urrun joan 
gabe, Donostia adibide paregabea da 
ulertzeko mugimendu hauek zergatik 
piztu diren hain azkar. Nahikoa izan da 
zenbait nodo eta ideia elkarlotzea, azal-
pen argia sortzeko erakargarritasun tu-

ristikoa bat-batean lortu duten hirien 
panoramari buruz; eta ulertzeko nola 
hori guztia lotuta dagoen espekulazio 
dinamikekin, gentrifikazioarekin, hiria 
eskaintzarik onena egiten duenari sal-
tzearekin eta abar. Azken batean, turis-
mo ereduaren bitartez oso erraz azal 
daiteke kapitalismo globalaren funtzio-
namendua.

Bartzelonako eredua esportatzeko mo-
dukoa izatetik marra gorria izatera pasa 
da
C. Milano: Ingeles hiztunen munduan 
asko erabiltzen dute overtourism kon-
tzeptua. Eta hori islatzeko jartzen duten 
lehen adibidea Bartzelona da.
A. Antebi: Morar en Lisboa taldeko jen-
deak halaxe dio Portugalgo hiriburuko 
zenbait auzotako gentrifikazioaren aur-
ka egin duten kanpainaren lehen para-
grafoetan: “Ez dugu beste Bartzelona 
bat izan nahi”. Hau biziki garrantzitsua 
da. Lehen Bartzelona imitatu beharreko 
eredua zen eta egun, masifikazio turis-
tikoak anti-eredu bilakatu du nazioar-
tean.

“Masifikazio turistikoak 
nazioartean anti-eredu 
bilakatu du Bartzelona”
andrés antebi eta Claudio milano bartzelonako antropologoak 
Turismografías proiektuaren sortzaileak dira, Venezia, lisboa, Costa brava 
eta mallorcako beste lau kiderekin batera. proiektu horren bitartez, 
turistifikazioaren inguruan sortutako herri mugimendu eta borrokak datuz 
eta tresnaz hornitu nahi dituzte, eremu akademikoko mugak gaindituz. 
gisa honetako proiektuak giltzarri izan dira bartzelonan orain dela gutxi arte 
ukiezina zena ezbaian jartzeko: denis itxasoren hitzetan “urrezko arrautzen 
oiloa”, edo turismo eredua.
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“Bartzelonakoa eredu arrakastatsua da, 
publikoa eta pribatuaren arteko elkar-
lana oinarri, munduko hiri asko etorri 
zaigu bera kopiatzera”. Turisme de Bar-
celona partzuergoko presidente Joan 
Gaspart-en hitzak dira, munduko 125 hi-
ritan barreiatutako 170 hotel kudeatu 
zituen pertsonarenak.
A. Antebi: Bartzelona, gehienbat, izan 
da nazioarteko marketing eredu arra-
kastatsu bat. Kanpaina horiek antolatu 
dituzten pertsona berberek interes zu-
zenak izan dituzte negozioan. Eta indus-
tria global guztien antzera, askok etekin 
handiak lortu dituzte. Batez ere turis-
moaren inguruan sortutako azpiegitura 
handiak kontrolatzen dituen jendea da: 
garraioa, ostalaritza, sustapena eta bes-
te gune estrategikoak. Ekonomia kapi-
talista orotan gailentzen den logikaren 
arabera eraiki dute: turismoarentzat 
lan egiten duten langile masa handien 
prekarizazio eta esplotazio progresi-
boa eraginez. Izan Bartzelonan ala izan 
Cancúneko hoteletan, guztietan berdin. 
Dirutza itzelak biltzen ari dira, baina 
aberastasunaren banaketa egunetik 
egunera are desorekatuagoa da.
C. Milano: Ez da zalantzarik zein di-
ren hemen aberastu direnak: hotele-
tako lobbyak. Horregatik hitz egin da 
hainbestetan “Salto Atlantikoaz”. Hote-
len enpresa handi horiek, Sol Meliá eta 
Barceló kasu, 1980ko eta 1990eko ha-
markadetan boom turistikoa baliatzeaz 
gain, 2000ko hamarkadan “dena bar-
ne” (“todo incluido” erabili du gaztela-
niaz) eredua esportatzeari ekin zioten. 
Karibeko eta Brasilgo ipar-ekialdeko 
hotelen boom handia, Kataluniako eta 
Balearretako kapitalaren ekinez eragin 
zen nagusiki.

Kasu horietan guztietan ezinbestekoa 
izan da erakunde publikoen parte-hartze 
eta lankidetza aktiboa.
A. Antebi: Turisme de Barcelona hori-
xe bera da, industrialari, merkatari eta 
turismoaren sustatzaile nagusiak eta 
administrazio publikoa batzen dituen 
partzuergoa. Mahai baten bueltan be-
raiek nahi dutena egiten dute.
C. Milano: Hori oso argi ikusi zen, adibi-
dez, Ryanair Gironara ekarri zutenean. 
Erabateko aldaketa eragin zuen Kata-
luniako turismoaren geopolitika eta 
osaketan. Diru publikoaren laguntzari 
esker gertatu zen. Berdina gertatu zen 
Bartzelonako aireportura Vueling lobby 

handiaren etorreran. Instituzio publi-
koen bultzadagatik izan zen, eta horrek 
goitik behera eraldatu zuen Bartzelona-
ko aireko garraioa.

Instituzio publikoek parte hartu badute 
ere, turismoak oso sektore iluna izaten 
jarraitzen du.
A. Antebi: Orain artean elkarlan publiko
-pribatu horrek eraiki eta idatzi izan du 
kontakizuna. Turismoaren inguruan da-
goen informazio iturri ia bakarra delako 
Turisme de Barcelonak berak urtero ar-
gitaratzen duena. Opakotasun informa-
tibo hori apurtu beharra dago; hedabi-
deak, akademia eta herri mugimenduen 
artean presioa egin behar dugu. Bestela 
oso zaila izango da gertatzen ari dena-
ren inguruko egiazko mapa osatzea.
C. Milano: Azken datuen arabera, Bar-
tzelonan lizentzia duten 9.606 pisu 
turistiko daude. Airbnb-k abuztuan 
17.000 etxebizitza turistiko eskaintzen 
zituen. Ia bikoitza da, eta ez dugu os-
tatu-gau horien inguruko daturik. Bar-
tzelonara heltzen den jende kopurua 
Veneziakoaren parekoa da: 30 milioi 
lagun baino gehiago. Baina gaua hemen 
pasatzen dutenen datuen arabera, 9-11 
milioi baino ez dira. Datu falta handia 
dago. Europako hiri askotan errepika-
tzen den arazoa da datuak ezkutatzea.

Eztabaida piztu eta segituan “turismofo-
bia” azaldu zen.
A. Antebi: Lobbyek zuhurtziaz erabili 
duten tresna izan da, turistifikazioaren 
eta bere eragin negatiboen inguruko 
diskurtsoa zikintzeko. Oso kezkatuta 
daude ohiko eztabaida-markoa mugitu 
delako. Garai batean Espainiako monar-
kiarekin gertatu zenaren antzekoa da, 
artean ematen zuen ezin zela erregeaz 
gaizki hitz egin. Turismofobia izan da 
uda honetan arrakasta handiena lor-
tu duen saiakera horietako bat. Lortu 
dute hitz bitxi hori eztabaidaren erdian 
jartzea eta jendea nahastu dute, turis-
moaren masifikazioaren ondorio ne-
gatiboei egindako kritikak nolabaiteko 
xenofobia edo turistarekiko erdeinua-
rekin lotuz. Azken hilabetetan jarrera 
defentsiboa hartzera behartu gaituzte. 
Baina arrakastak ez du luze joko, oso 
erraza baita haien negozioaren arraka-
lak berriz eztabaidagai jartzea.
C. Milano: Gure diskurtsoaren kontra-
puntu gisara, egungo turismo eredua-
ren defendatzaileak deszentralizazioaz, 

Observatori de la Vida Quotidiana-ko kidea 
da Andrés Antebi (ezkerrean) eta Claudio 
Milanok Observatori d’Antropologia del 
Conflicte Urbà taldean hartzen du parte. 
Turismografías proiektuan elkartu dira.

 » Claudio Milano: 
“Egungo turismo 
ereduaren defendatzaileak 
deszentralizazioaz, 
deskongestioaz eta 
desestazionalizazioaz 
mintzo dira orain. Horiek, 
argi eta zuzen esanda, 
gezur hutsak dira.  
Arazoa hiriko beste 
zonalde eta urtaro 
batzuetara hedatzeko 
baino ez du balio”
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deskongestioaz eta desestazionaliza-
zioaz mintzo dira orain. Horiek, argi eta 
zuzen esanda, gezur hutsak dira. Arazoa 
hiriko beste zonalde eta urtaro batzue-
tara hedatzeko baino ez du balio. Ez du 
ezer ere aldatzen. 

Batzuk desazkunde turistikoaz mintzo 
dira. Posible al da? 
C. Milano: Bai. Eragile batzuk oso neurri 
zentzuzkoak plazaratzen ari dira, gauza-
tzeko batere zailak ez direnak. Adibidez, 
hiria turistikoki sustatzeko diru publiko 
gehiago ez xahutzea, hiria bera bakarrik 
saltzen delako.
 Turismo lizentziak kudeatzeko udal 
araudia ere hobetu daiteke. Gaur egun 
ez dira Ciutat Vella auzoan lizentzia 
gehiago ematen, baina bai Eixample, 
Gracia edo Sants-en. Hori metastasia da. 
Aldatu beharra dago.
 Metro koadroaren prezioak berriz ere 
4.000 euroko langa gainditu du, 2008tik 

ez zen horrelakorik gertatzen. Hau da, 
berriro burbuila batean sartuta gaude.  
Eta zer gertatzen da Bartzelonako por-
tuarekin? Gurutzaontzi bat heltzen den 
aldiro, hirira 20.000 auto gehiago sar-
tzen dira. Eta portuaren kontseiluetan ez 
dago herritarren inolako partaidetzarik.

Hau da, negozioa jarri behar da jo pun-
tuan?
A. Antebi: Bai. Etekinak birbanatzeko 
eta turismotik aberastu diren enpresa 
handiek orain arte gozatu duten barra 
libreari mugak jartzeko neurriak behar 
ditugu. Bide horretan egindako ekarpe-
nak irrigarri uzten saiatzen dira, esa-
nez: “Zer egingo duzue, autobusei or-
dain-sariak jarri, aireportuko etorrerak 
mugatu, Ciutat Bella hesitu?”. Bada, ez. 
Jendea helburu duten neurri hertsatzai-
leez ez gara ari.
 “Desazkundearen bidetik” –komatxo 
askorekin–  hemen onartutako lehen 

neurria turismo-tasa izan zen: hote-
lean pasatutako gau bakoitzeko euro 
bat ordaintzea. Turisme de Barcelona 
partzuergoa haserre bizian jarri zen, 
eta lortu zuten tasarekin irabazitako 
diru guztia Bartzelonako sustapen tu-
ristikoan inbertitzea. Hau da, haientzat 
dirua biltzeko beste bide bat irekitzea 
lortu zuten eta, aldi berean, jasangarri-
tasunaren alde zerbait egiten ari zirela 
irudikatzea.
 Estrategia horiek dira borrokatu 
beharrekoak. Datozen urteetan lobby 
horiek aho betean arituko dira turismo 
jasangarriaz berbetan, enpresa handiek 
ekonomia berdearekin egin duten beza-
laxe. 
C. Milano: Airbnb, Uber eta antzekoak, 
hastapenetan, turismoaren etekinak 
birbanatzeko aukeratzat hartu ziren, eta 
azkenerako, ezkutuko ekonomia direla 
agerian utzi dute. Beste zerbait bilakatu 
dira, “plataformaren kapitalismoa” dei-
tu genezake.

Nola ikusi duzue Ada Colauren Udal Go-
bernuaren zeregina gai honetan?
A. Antebi: Garaipenen bat lortu dute eta 
hori aitortu behar zaie. Jarrera irmoa 
erakutsi dute Airbnb-ren gehiegikerien 
aurka. Baina beren politikaren beste 
arlo askotan gertatu bezala, keinuetan 
oinarritutako politikatik harago ez dira 
joan. Oso nekeza zaie egiatan lotesleak 
diren erabakiak hartzea. Eredu oso bat 
eraldatzeak denbora behar du eta Udal 
Gobernuari presio sozial handiagoa egi-
tea, eta, paradoxikoki, agintean daude-
nak presio sozialaren lubakitik datoz. 

Kataluniako prozesu independentistak 
ekarpen positiborik eragin al diezaioke 
turismo ereduaren inguruko eztabaidari?
A. Antebi: Nik, printzipioz, ez dut uste 
erraz elkarlotzeko moduko kontuak di-
renik. Baina fokua zabaltzen badugu 
eta Katalunian bizitzen ari garena 78ko 
erregimena inpugnatzeko saiakera gisa 
hartuz gero, eta “tardofrankismoa” tu-
rismoaren ideologiaren bueltan eraiki 
zenez, orduan bai, kontakizunaren ba-
rrunbetan zenbait aldaketa gerta lite-
ke. Halere, horrelakorik ikusteke dago. 
Oraindik partida jokatzeko dago. Proze-
su honen gidaritzan Kataluniako eskuin 
“convergentea” dago. Eta, hain zuzen, 
haiek izan dira egun ezbaian jartzen ari 
garen turismo ereduaren sustatzaile eta 
babesle nagusiak. n


