
tot inclòs kolektiboa 2014an turismoak balear uharteetan eragiten dituen kalteei buruzko monografikoak 
kaleratzen hasi zen urtero, eta lau aleren ostean, ikus-entzunera salto egin dute, Tot Inclòs. Danys i 

conseqüències del turisme a casa nostra dokumentalarekin. irailaren 27 estreinatu zuten palman, turismoaren 
nazioarteko egunean, proiektua goteo plataformaren bidez finantziatu eta urte eta erdiko lanaren ondoren. 

artxipelagotik kanpoko lehenengo proiekzioak bilbon eta donostian egin dituzte. urriaren 11tik 14ra 
antolatutako autogestio udalekuetan parte hartzeko proposamena luzatu zieten hotel + ez kolektiboak eta 
urgulleko guardetxean aurkeztu zuten lana tot inclòseko kide batzuek. horietako birekin, bernat amorós eta 

jaume mesquidam balearretako turistifikazioari buruz solastu gara.

“Hiria, bertan bizi direnentzat eta ez bisitan datozenentzat”. 2017ko irailean Mallorcan egindako manifestazioa.

“Turismoak ezin du inolaz ere 
jasangarria izan”

mallorcako tot inclòs kolektiboa
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Zer dela eta egin duzue salto paperetik 
ikus-entzunezkora?
Bernat amorós: Uste genuen paperean 
egiten genuena pantailara eramanez 
gero jende gehiagorengana iritsiko zela, 
herri eztabaida sortu nahi genuen. Eta 
sortzen ari da, egin ditugun aurkezpen 
guztietan aretoak bete baitira.

Zer lortu nahi duzue dokumentalarekin?
B. amorós: Turismoaz dagoen kontsen-
tsu soziala apurtu nahi dugu, diskur-
tso propioa sortu eta berau herri mugi-
menduetan txertatu. Jendea haserretzea 
nahi dugu, eta horretarako datu objekti-
boak eta esperientzia pertsonalak era-
kutsi ditugu dokumentalean.

Bilbora eta donostiara etorri zarete zuen 
lana aurkeztera. Antzeman duzue antze-
kotasunik Balearretako eta Euskal Herri-
ko egoeren artean?
B. amorós: Antzekotasunak ikusten 
ditugu turismoaren industriak “kali-
tatezko turismoaren” alde egiten duen 
defentsan. Turismoarekin etekinak ate-
ratzen dituzten pertsonak egoteak ez du 
justifikatzen baliabideen, lurraldearen 
eta bizilekuaren kontsumoa. Turismoa 
ez da sekula jasangarria izango; klima 
aldaketan gehien eragiten duen indus-
trietako bat da, ur gehien kontsumitzen 
duena, lur gehien okupatzen duena eta 
lan prekarioen behar handiena duena. 
Donostian atentzioa eman digu gentri-
fikazio mekanismoak berdinak direla: 
komertzioen eraldaketa, bizitokiak alo-
kairu turistikoengatik ordezkatzea eta 
abar. Desberdintasun nabarmenenak 
oposizioan somatu ditugu: badago sare 
asoziatibo bat eta Mallorcan existitzen 
ez den borroka tradizio bat.
Jaume Mesquida: Guk abisatu egiten 
dizuegu, badakigu noraino heldu daite-
keen bide hau, ez zaitezte iritsi gu gau-
den puntura, egin erresistentzia.

Nola iritsi gara honaino? dokumentalean 
aipatzen duzue Balearretako turismoak 
jatorri frankista duela.
B. amorós: Mallorcako industria turis-
tikoak nazioarteko merkatu kapitalista-
ra sartzeko balio izan zion estatu fran-
kistari. Amerikako Estatu Batuek eta 
Munduko Bankuak milioiak inbertitu 
zituzten Palmako aireportua finantza-
tzeko, zeina neurriz kanpokoa baitzen 
Mallorca bezalako lurralde baterako; 
egiatan, Europako buxatuena da. Na-
zioarteko merkatuak Mallorca erabili 
zuen, langileak trebatu gabe, dibisak 
lortzeko tresna gisa, eta horrela erre-
gimen frankistari errentagarritasuna 
eman zion, 1936ko Gerraren osteko 
egoera autarkikotik ateraz. Ez gara kon-
tziente zein puntutaraino izan garen 
lurralde giltzarri bat XX. mendeko ka-
pitalismoarentzat. Kapitalismoak, bizi-
rauteko behar horretan, lurraldeetara 
egokitzeko duen gaitasunaren froga da 
turismoa.
J. Mesquida: Mallorca esperimentu 
bat izan da. Landa-mundutik bizitze-
tik etengabe hazten ari den turismo-
ra igaro da, eta azkenengo bi urteetan 
okerrera egin du egoerak. Digeritzeko 
zaila den kritika egiten dugu, turismoa 

oso hegemonikoa baita, eta badiru-
di jaten ematen digun eskuari hozka 
egiten diogula, baina pedagogia egin 
behar da.

Hiruko gobernu ustez ezkertiarrak (pSoE, 
mÉS eta podEm) ppko José ramón Bauzá-
ren gobernua ordezkatu zuen 2015ean. 
izan al da aldaketarik turismoaren erre-
gulazioari dagokionez?
B. amorós: Ez. Egiatan, gobernu alda-
ketaz geroztik sekula baino hazkunde 
handiagoa izan du plaza turistikoen es-
kaintzak, lurraldearen suntsipenak bere 
horretan jarraitu du, eta baliabide natu-
ral gehien kontsumitu den garaia izan 
da. Urtero errekorrak hautsi dira: lan 
prekarietatea, per capita errentarik ba-
xua, hegazkinen trafikoa eta zaborraren 
produkzioa.
J. Mesquida: Gainera, turismoaren aur-
ka gauzatu ditugun erresistentziei bor-
tizki egin diete eraso.

Zer erresistentzia egin duzue herri mugi-
menduetatik?
B. amorós: Adibidez, “girien bide” bat 
antolatu zen, turisten ibilbide kontsu-
misten zentzugabekeria parodiatuz, 
pintadak egin dira, Arran taldeak kolo-
retako kearekin ekintza bat egin zuen 
kaian. Orain gutxi, Palmako Alde Zaha-
rreko hotel garrantzitsuenetan pinta-
dak egin zituzten, eta hurrengo goizean 
elkarretaratzea aireportuan; eraikuntza 
proiektu batzuk saboteatu dira, besteak 
beste. Bestalde, GOB eta Terra Ferida 
bezalako talde ekologistek datuen di-
bulgazioan jarri dute fokoa. Frogatu 
dute azkenengo 60 urteetan aurreko 
4.000tan baino gehiago eraiki dela ar-
txipelagoan, adibidez.

Nor aberasten du turismoak?
J. Mesquida: Fluxá, Escarrer, Meliá eta 
Barceló familiak aipatzen ditugu doku-
mentalean. Turismoak sortzen duen di-
rua esku gutxitara iristen da, eta dirua 
jasotzen dutenek paradisu fiskaletara 
jotzen dute, irlak ia ez du irabazirik ja-
sotzen.

Kolapsoa hurbil dago?
B. amorós: Industria ezegonkorra da; 
petrolioaren prezioaren igoerak, kli-
ma-aldaketak edo krisi finantzario 
batek sektorea txikitu dezake. Noski, 
egoerari aurre hartu behar diogu jada, 
kolapsoa berehalakoa baita. n

maddi txintxurreta Agirregabiria 
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