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La present tesi doctoral s’edifica al voltant del trinomi format per
l’intangible, l’educació i la convivència. I és que, segons l’autor,
la relació entre aquests tres conceptes és essencial en el marc de
les destinacions turístiques que aposten pel turisme literari o per
qualsevol tipologia de turisme cultural que parteixi d’un patrimoni o d’expressions culturals immaterials.
Per a justificar aquesta relació, l’autor, parteix de la reflexió sobre
el concepte de motivació del viatge; una motivació que mai és totalment cega sinó que ve precedida d’un coneixement previ sobre
aquell territori a visitar. Ningú estima allò que desconeix, tal com
afirmava Sant Agustí.
D’aquesta manera, des de la perspectiva del territori d’acollida,
si volem atraure un visitant interessat per la identitat cultural de
la destinació i dels seus habitants, se’ns fa necessària i evident una
proactivitat a l’hora d’atansar-nos cap aquest futur turista des
d’una òptica didàctica. Només així, assegura l’autor, podem facilitar la realització d’activitats de caràcter performatiu on la imaginació i l’intercanvi cultural siguin el pal de paller de l’experiència
turística. Això permet que el turista vagi més enllà d’una interacció passiva amb el territori a través del gaudi estètic o activitats
hedonistes.
Així, a través de l’educació es visibilitza l’intangible tot transformant les experiències turístiques que es tenen a la destinació. A la
vegada, això té una incidència directa en la convivència i la relació
entre persones en el territori. Seguint el fil argumental de la tesi,
atansar-se i conèixer el valor del paisatge cultural (en el cas del
treball que ens ocupa, paisatge literari) d’una destinació ens permet obtenir una mirada més pregona respecte de la constel·lació
moral del territori. I això, aquest desvetllar la riquesa immaterial
d’un paisatge, genera un espai de diàleg i trobada entre persones,
cultures i valors que porta a estrènyer el vincle entre el visitant i
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el territori de descoberta. És a dir, l’esforç de no només mirar sinó
també comprendre l’altre, ens uneix a aquest darrer.
A partir d’aquest evocador marc inicial, la tesi pren l’estructura
de compendi de publicacions format per quatre articles, els dos
primer dels quals tenen un caràcter eminentment teòric, mentre
que els dos darrers són d’orientació pràctica. Així, la tesi pot dividir-se en dos apartats, prenent, la primera secció,el rol de fonamentació teòrica i, la segona, d’estudi de cas.
A la part de fonamentació teòrica, a partir de dues revisions bibliogràfiques independents, s’estudia el diàleg que existeix entre els
conceptes de patrimoni literari i turisme literari. Dues nocions estretament vinculades però que cal definir amb propietat per tal de
conèixer, en cada cas, en quin camp d’acció i reflexió ens situem.
D’aquesta manera, l’autor distingeix quatre accepcions pel que
fa a patrimoni literari: el patrimoni literari material entès com a
manuscrits, primeres edicions, etc.; el patrimoni literari com a llegat intangible de l’autor, això és, les seves idees i cosmovisions; el
patrimoni literari com a fet social, és a dir, la influència de la literatura en la llengua, la identitat col·lectiva o la tradició literària; i,
finalment, el patrimoni literari com a paisatge literari.
Sens dubte, aquesta última definició, que s’ocupa de les relacions
entre literatura i paisatge, així com també de les vies per transformar el paisatge en un transmissor de patrimoni literari, és essencial
per desplegar el fenomen del turisme literari. D’aquesta manera,
el paisatge literari actua com a mitjà per tal d’entrar en contacte
amb la riquesa literària d’un territori. Tanmateix, quan parlem de
turisme literari ens situem en una àrea de coneixement totalment
diferent, molt més propera a la didàctica, la interpretació patrimonial i a les estratègies per tal de desenvolupar una oferta atractiva
i comprensible a partir dels elements tangibles que guarden una
profunditat significativa vinculada a la literatura; però que també
inclou elements propis de la imatge i promoció turística, i l’estudi
del perfil del turista literari.
Situats ja en l’àrea del turisme literari, la tesi segueix en la part
d’investigació aplicada a partir de dos estudis de cas. El primer
d’ells pren la forma d’un estudi comparatiu entre el paisatge literari que neix de l’obra de Juan Marsé Últimas tardes con Teresa i
la imatge turística que promociona Barcelona a partir del consorci
Turisme de Barcelona. El resultat mostra com, tot i els esforços
per transformar la imatge turística de Barcelona per tal d’incloure
noves mirades sobre la ciutat, els espais promocionats segueixen
concentrant-se al voltant de les icones turístiques més visitades de
la ciutat. En aquest context, l’aposta pel turisme literari es mostra
com una oportunitat per transformar la mirada turística sobre les
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destinacions i redistribuir els fluxos turístics, sovint massa concentrats als voltants dels espais de patrimoni tangible.
La pregunta, ara, és la següent, com aconseguim desenvolupar
aquesta oferta en una destinació turística de caràcter global, és a
dir, on trobem visitants que provenen d’arreu del món i, per tant,
disposen d’un bagatge cultural divers. Aquesta és la qüestió que
pretén adreçar el darrer article de la tesi a través de l’estudi de
les accions realitzades per les ciutats creatives de la literatura de
la xarxa unesco de Ciutats Creatives els darrers anys. A partir
de l’anàlisi que realitza l’autor, emmarcada en l’estructura teòrica
que ens ofereix l’Estratègia pel patrimoni cultural a Europa al segle
xxi, podem identificar tot un seguit de bones pràctiques per posar
el patrimoni literari al centre de la ciutat, tot vinculant visitants i
residents en la descoberta del patrimoni intangible que, massa sovint, roman ignorat. Un bon exemple el trobem a Reykjavík, on,
per tal de crear rutes literàries a través d’una app, va implicar-se
prèviament a la ciutadania per tal de decidir quins espais es volien
posar en valor i per quins motius. D’aquesta manera, tot generant
productes per a la descoberta literària de la ciutat, els residents mateixos prenien la funció d’intèrprets del patrimoni i desplegaven
una nova mirada sobre la ciutat. Així mateix, l’estudi ens mostra
també la necessitat d’implicar el sector privat per desplegar una
oferta de turisme literari i, per a fer-ho, és essencial l’ús de materials didàctics per facilitar a les empreses la comprensió necessària
per a generar productes de turisme cultural coherents i respectuosos amb el patrimoni literari.
A través d’aquest últim treball, i posant en relleu el valor de les
accions individuals que s’identifiquen i es destaquen, la tesi tanca
el cercle amb el que havia iniciat la recerca: la didàctica com a eina
per visibilitzar l’intangible i, a través d’això, fomentar la convivència en el marc de les destinacions turístiques de l’actualitat. Així
doncs, aquest treball fonamenta i es mostra com a base teòrica per
futures línies de recerca que analitzin com l’experiència de la didàctica del patrimoni en altres camps pot aplicar-se al turisme literari, tot justificant la importància de la didàctica en el context
dels estudis turístics. A la vegada, el treball esbossa a nivell teòric
com el foment de tipologies turístiques que requereixin d’una interacció activa amb el patrimoni i la cultura de la destinació pot
ajudar a una millor convivència turística a través de la redistribució turística i d’estrènyer els vincles entre el visitant i la identitat
cultural de l’espai visitat.
Abans de concloure aquest text, cal esmentar que a data d’escriptura d’aquesta ressenya, tres dels quatre articles que conformen la tesi ja han estat publicats. El primer, titulat The concept of
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literary heritage: a definition through bibliographic review a la revista Forum for World Literature Studies (11) 1; el tercer, titulat Literary urban landscape in a sustainable tourism context a la revista
Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human
Geographies (12) 1; i el quart, titulat Assessing literary heritage policies in the context of creative cities, a la revista Journal of Spatial
and Organizational Dynamics, 7 (4).
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