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Introducció

El turisme cornenca essent un privilegi de persones ocioses i riques. Ara cons
titueix un deIs fenómens socioeconornics més importants de la nostra civilit
zació, que ha transformat les estructures econórniques i socials de vastes regions
del nostre món: Mallorca n'és una.

El diccionari de la lIengua francesa d'Emile Littré publicat entre 1863 i 1873,
va incloure per primera vegada el terme «touriste», que definia com «aquellque
viatja per curiositatoper distracciá». Un segle més tard Huzinker defineix el
rnolt «turisme» com el «conjuntde relacions i fets constituúspel desplacament i
estada depersonesJora delseulloc de residencia, en tant queaquesta estada i domi
cili no siguin motivatsper una activitat lucrativa».

Al llarg del segle XIX i bona part del xx, fins acabada la segona Guerra
Mundial, apareixen nombrosos viatgers, que per diferents motius recorren lIocs
més o menys llunyans, principalment els que es mantingueren marginats de la
revolució industrial i que per tant conservaren uns paisatges i uns modes de
vida primitius que acaparaven la seva curiositat. Molts d' ells donaren compte
del seus viatges en forma de llibres i articles que divulgaren la coneixenca d' a
quests espais, cosa que motiva nous viatges, fins al punt que els llocs receptors
s'adonaren de l'interes econornic que suposaven aquestes visites, i a la deman-
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da turística cornencá a respondre una oferta de serveis. A poc a poc l'organit
zació del turisme s'aná configurant i les infraestructures que es crearen varen
ésser fonamentals quan la massificació del turisme procedent del paises rics,
refets de la II Guerra Mundial, amb una legislació laboral que preveia unes
vacances pagades, i un considerable avanc dels transports, especialment els
aeris, aboca als centres d' acollida tradicionals la gran massa de visitants que lla
vors s'anornená turisme social. A Mallorca aquest procés esdevé prou signifi
catiu i es paradigmatic en la historia del turisme als paises mediterranis.

La formació de la imatge turística de Mallorca

Darrerament hi ha hagut diverses contribucions rnolt importants per al conei
xement de l'origen del turisme a Mallorca. Cal destacar la magnífica tesi doc
toral de Josep Fiol Guiscafré, titulada Descobrint laMediterrania. Viatgers angle
sos per les illes Balears i Pitiüses, el segle XIX (1992), i, del mateix autor, De
Balearibus. Bibliografia de viatges per les Balears i Pitiüsesfinsal 1900 (1990).
Per altra part Miquel Seguí en la seva tesi doctoral, El descubrimiento de la islas
olvidadas (1992), fa un estudi molt detallat del descobriment de l'espai mallor
quí, pero també de les altres Balears i de l'illa de Corsega, La magnífica expo
sició sobre el turisme a les Balears que la Caixa inaugura a Palma de Mallorca
el setembre de 2000 i elllibre que l'acompanya, Welcome. Un segle de turisme a
les llles Balears, constitueixen unes importants aportacions al seu coneixement.

Malgrat existir reterencies a Mallorca fetes per diferents autors amb ante
rioritat a 1784, és a partir d' aquest any, en que apareix l'obra de Vargas Ponce,
que s'inicia la divulgació de la coneixenca de Mallorca que ens portara als orí
gens del turisme en la nostra illa.

Elllibre de José Vargas Ponce, titulat Descripciones de las islas Pithiusas y
Baleares, publicat a Madrid el 1787, constitueix la primera descripció moder
na en les nostres illes. L autor pertanyia a l'armada i arriba a Eivissa el 1784,
quan tenia tan sols 24 anys, acompanyant Vicent Tofiño,per aixecar les cartes
náutiques de les costes espanyoles. Una estada íorcosa al port d'Eivissa, a causa
del mal temps, va permetre Vargas Ponce ampliar la memoria corresponent a
la carta náutica i, remesa aquesta a Madrid, se li va ordenar que fes quelcom
amb la resta de les Balears. La vasta cultura de l'autor, la seva inquietud i els
contactes que va tenir amb els Amics del País i el Cadernal Despuig, entre d' al
tres, feren de la seva obra un referent per a tots els autors que escriviren sobre
les Balears fins l'obra de l'Arxiduc, que també la va utilitzar.

Lestada a Palma del trances André Grasset de Saint Saveur entre 1801 i 1805
com a comisari de relacions comercials, amagava unes intencions polítiques de
Napoleó Bonaparte, que eren reunir informació sobre els llocs que podrien
tenir interés estrategic dins la seva política. En aquest sentit Grasset, sota el
títol de Vóyage dans les ¡les Baléares et Pithiuses... , fa un informe completíssim
sobre les nostres illes, ben diferent del de Vargas, pero que el complementa. Al
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gran valor documental d'aquesta obra que es publica en francés 1'any 1807, se
li ha d' afegir el de la seva amplia divulgació, ja que se'n feren edicions en angles
(1808 i 1805-1809), alemany (1808) i italiá (1823-1825); pero no va ser tra
duída al castella, i encara parcialment, fins 1952 (Palma, Roda).

La implantació d'un servei regular de comunicacions marítimes entre Palma
i Barcelona el 1837, facilita 1'arribada a Mallorca d'un conjunt de personatges
que per raons polítiques, científiques o duits per l'esperit del romanticisme,
visitaren 1'illa i donaren compte del seu viatge en diferents tipus de publica
cions,

Entre 1838 i 1840 Carles Dembowski va fer un llarg viatge per terres
d'Espanya i Portugal i narra les seves experiencies en forma epistolar, entre les
quals hi ha les cartes que escriu el 1839 des de Palma i que tenen un gran valor
documental. Aquesta obra es publica a París el 1841 i es traduí al castellá el
1931.

Jean Josep Bonaventure Laurens, que destacaria com a dibuixant, músic i
escriptor, va visitar Mallorca el 1939 i d' aquesta estada sortí el seu Souvenirs
d'un voyage d'art al'tle de Majorca executé en septembre et octobre de 1839... ,
del qual cal destacar la part grafica, que conté 55 planxes amb dibuixos de l'au
tor. Elllibre es publica simultániament a Montpeller i a París l'any 1840 i el
1843 se'n va fer una versió castellana, a la qual seguiren les de 1872-1873 i les
més recents de 1945 i 1971.

Entre 1837 i 1839 residí a 1'illa un empresari agrícola il-lustrat, Josep Antoni
de Cabanyes, que ens deixá un magnífic llibre que conté interesantíssimes
observacions sobre el camp mallorquí, pero aquest text va romandre inedit fins
que el 1970 el publica a Barcelona un dels seus descendents.

Pero, sense cap dubte, elllibre que més divulga el coneixement de Mallorca
dins 1'Europa romántica va ser el de George Sand, Un hivern a Mallorca? pero
el seu exit es deu més a la personalitat i prestigi literari de l'autora que al seu
contingut. Va ser al mes de novembre de 1838 quan George Sand -pseudo
nim d'Amandine Aurore Lucie Dudevant, de fadrina Dupin- arriba a Mallorca
amb la companyia del músic Frederic Chopin. La seva estada es perllongá durant
més de tres mesos i va estar plena d'incidents. Lautora no es proposava escriu
re sobre el seu viatge, pero esperonada per l'aparició de l'edició de Laurens, va
redacatar el seu llibre, en el qual utilitza, i així ho reconeix, informacions de
Grasset de Saint Saveur, del mateix Laurens i les notes que li passa Joseph Tastu,
que havia visitat 1'illa el 1837-1838, a la recerca de materials filologics, Per tant,
el més interessant son les seves vivencies -peripecies- personals, raó per la
qual elllibre diu més de com era i pensava l'autora que de Mallorca. La pri
mera edició d'aquesta obra es fa a París el 1841. El mateix any se'n fan dues
edicions a Brussel-les, En 1842 se reedita a París i Brussel-les i l'any següent
apareix una altra edició a París. El 1847 es tradueix a l'alemany (Stuttgart). El
1855 es torna editar a París, on es fan dues noves edicions, a les quals seguirien
les de 1866, 1867, 1868, 1869, 1871, 1875 a París mateix... El 1902 es tra
dueix al castellá i es publica a Palma, amb una magnífic proleg de Gabriel
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Alomar i li segueixen diverses edicions d' aquesta versió. A partir d' aquí s'han
fet nombroses tirades en diverses llengües que estan destinades al mercat turís
tic de l'illa, entre les quals cal destacar l'anglesa que va fer Robert Graves. George
Sand també fa referencies a Mallorca a la Histoire de ma vieen edicions de París
de 1844-1845,1856,1902-1904,1912, a Chicago el 1892 i en castella el 1951,
a més de correspondencia d' ella mateixa, i de Chopin, en que cita Mallorca.

En l'ámbit local i per aquests anys apareixen dues obres importants. El 1840
Antoni Furió publica el seu Paronama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares.
Pau Piferrer Fabregas i Francesc Parcerisas dedicaren el segon volum de Recuerdos
y Bellezas de España, a Mallorca, que s'edita a Barcelona el 1842. El text de
Piferrer va ser ampliat per Josep M. Quadrado, que el publica a Barcelona entre
1888 i 1891 i delqual més tard s'han fet edicions a Palma el 1847-1951 i l'e
dició facsímil de 1969.

Un altre viatger que ens deixa constancia de la seva estada és Joan Cortada,
que el 1845 visita l'illa -ja ho havia fet durant la guerra d'Independencia-s-,
en un llibre que titula Viaje a la isla deMallorca en elestío de 1845i que publica
el mateix any, on conta les seves impresions personals des de una ideologia molt
conservadora.

El 1845 Jaume Cabanellas va publicar Le Cicerone [rancais a Palma de
Majorquei el 1849 Ramon Medel, el Manual del viajero en PalmadeMallorca,
que es poden considerar els precedents de les guíes turístiques que més tard
s'anaren publicant, com la Guía de Forasteros en las Islas Baleares, en edicions
de 1866, 1867 i 1868.

El 1865 visitaren Mallorca dos il-Íustres professors de Heidelberg, el metge
i zooleg Hermann Alexander Pagenstecher i el químic Robert Wilhelm Bunsen.
El primer publica el 1867 una ressenya del seu viatge titulada Die InselMallorka,
que el mateix any va ser traduída al castellá per Paul Bouvij i Paul Verniere, i
del qual el 1989 es va fer una edició facsímil. Linteres d'aquesta obra esta tant
en les descripcions que fa del medi físic com dels costums i activitats de la
població mallorquina,

Aixo ens du a parlar de la participació dels naturalistes en el descobriment
de Mallorca. EIs geolegs i biolegs que visitaren l'illa publicaren diferents obres
que contribuíren al seu coneixement. A la Historia de la coneixenca geologica de
Mallorca de Bartomeu Darder i Pericas, publicada a Palma el 1946, es pot con
templar el desenvolupament dels treballs sobre la geologia de l'illa. Entre els
geolegs cal anomenar Elie de Beaumont, que el 1827 va fer el primer treball
de geologia de Mallorca; el 1834 es va publicar l' obra de l'italiá Giuseppe
Alberto Ferrero de la Marmota. L'enginyer holandés Paul Bouvij vingué a
Mallorca el 1835 i a part de publicar diferents treballs de recerca, realitzá obres
prou importants com el projecte de la canalització de la síquia de la Font de la
Vila i sobre tot la dessecació del Prat de Sant jordi, que s'acaba el 1849. Altres
autors feren notables aportacions, com ara Alfons Richart (1879), Henry
Hermite (1879), Lluís Maria Vidal (1879), Adan de Yarza (1879), Rafel Lozano
(1883), H. Nolan (1887), etc. Pero varen ser els botanics els que destacaren
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l' originalitat insular a través dels seus endemismes, com ara Jacques
Cambedesses el 1826, Paul Marés (1865), E. Bourgneau (1867), o Heinrich
Moritz Willkomm-Scheneider (1873).

Entre 1869 i 1875 el diplornátic angles Charles Toll Bidwell va ser Consol
britanic a les Illes Balears, residint a Palma. D'aquesta estada va sortir un lli
bre prou interessant, que sota el títol de TheBalearic Islands, es publica a Londres
el 1876. Des de 1'obra de Grasset de Saint Saveur, abans esmentada, no s'ha
via fet un llibre semblante Aquí es mesclen una bona documentació extreta d' o
bres anteriors i les observacions personals d'una persona culta i amb una afi
nat sentit crític en un moment de grans canvis a Mallorca, com es la decada
dels 1870. Elllibre no va ser traduít al catalá fins el 1997.

Encara esta per fer un estudi global i crític de la persona i l'obra de Ludwig
Salvator Habsburg-Lorena, Arxiduc d'Austria, SoIs elllibre de Joan March ens
deixa aproximar a la complexitat d' aquest personatge, que els mallorquins hem
mitificat duits per l'embadaliment de la seva categoria social i pel nostre etno
centrisme. :LArxiduc va ser una persona il-lustrada i un gran viatger. Aixó fa
que la seva obra sigui molt variada. Les seves 75 publicacions fan referencia als
llocs que va coneixer en els seus viatges arreu del Mediterrani i també més enlla,
com el que dedica a la seva volta al món o a los Ángeles. La seva obra és fona
mentalment descriptiva, pero en ella també fa incursions en el camp de la filo
logia, literatura de creació de temes científics (Biologia, clima... ). D'aquestes
75 publicacions, en dedica 21 a les Balears. Aixo dóna suport a la idea de les
seves preíerencies sobre les nostres illes i especialment Mallorca, on sojornava
de tant en tant, a les seves possesions de la costa de Valldemossa. Lautor uti
litza pels seus treballs un índex o qüestionari que publica el 1869 sota el títol
de Tabulae Lodvicianae, que recollia la seva complimentació per part de dife
rents experts. Amb aquestes respostes, ell personalment seleccionava el mate
rial adient en la redacció de les seves obres.

Indubtablement l'obra principal són els set volums de Dia Balearen publi
cats entre 1869 i 1891 i les seves edicions parcials, com la reduída de 1892 o
la versió castellana del volum dedicat a les Pitiüses (1886-1890). Aquesta obra
substitueix, com a referencia i des de la seva edició, la de Vargas Ponce. Més
endavant se n'han fetes diverses edicions parcials o totals, com les traduccions
de Josep Sureda i Blanes (Palma, 1954-1965) o la més recent editada per «Sa
Nostra» (1982). Actualment s'está publicant la versió completa en catala, que
es distribueix gratuItament amb els diaris Última Hora i Diari de Balears, del
Grup Serra.

Pero es molt probable que la difusió del coneixement de Mallorca es deu
més a altres treballs menys interessants des de el punt de vista geografic, pero
amb més difusió. :LArxiduc té unes obres menors, pero prou sorprenents per
al turisme de Mallorca: Lo que se de Miramar, escrit en catalá i amb una ver
sió alemanya (1911), i Lo que algunos quisieran saber (1909 edició bilingüe),
dedicat al Foment del Turisme. El mésimportant a destacar és que les seves
estades a l'illa atragueren nombroses persones -familiars, polítics, artistes i
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altres intel-lectuals-s- que difongueren la imatge de l'illa. Entre els personatges
de l'aristocracia caldria citar la seva mare, la Gran Duquesa de Toscana, l'em
peradriu Isabel d'Austria -la Sissi pel-liculera-s-, la princesa Estefania, vídua
de Rodolf hereu de la corona d'Austria, el gran duc Wladimir de Rússia, el
Duc d'Orleans, la infanta Isabel d'Espanya, el príncep Eduard d'Anglaterra,
etc. LArxiduc va ser amfitrió dels escriptors Charles Wood, Gaston Vuillier,
Jacint Verdaguer o Daniel Band; el geoleg E. A. Martel; els pintors Erwin
Hubert, Alexander Rotang, Kos Rand, Santiago Rusiñol, o Sargeant; botanics
com Chodat o els ornitolegs Conde Low o Alfred von Jordana. LArxiduc, que
viu fins 1915, participa en el naixement del Foment del Turisme de Mallorca,
entitat amb la qual mantingué sempre unes bones relacions.

El 1888 i 1889 l' escriptor i dibuixant Gaston Charles Vuillier va visitar
Mallorca i va ser hoste de l'Arxiduc. Entre 1888 i 1890 publica a la revista Le
tour du monde i sota el títol de Vóyage aux lles Baléares diferents articles. Pero
no va ser fins 1893 que no aparagué a París, la seva obra Les ¡fes oubliées, que
recull els seus viatges a les Balears, Corsega i Sardenya, on més importants que
els textos descriptius, són les magnífiques il-lustracions, D'aquest llibre es feren
traduccions a l'alemany (1894), castellá (1893-1894), angles (1896) i catala
(1973).

Un altre viatger va ser l'angles Charles William Wood, que visita Mallorca
el 1886 i 1887, on va ser tarnbé hoste de I'Arxiduc. El 1888 publica a Londres
Letters from Majorca, il-lustrat per un dibuixant que firmava H.C. El text en
forma de cartes descriu les seves impressions sobre el paisatge i els costums de
l'illa. D'aquesta obra es va fer a Palma una versió en castella el 1963.

La primera organització del turisme

En cornencar la darrera década del segle XIX, la imatge de Mallorca com a
centre d'atracció de turistes s'havia consolidat. El 1891 Pere d'Alcantara Penya
publica la primera gran guia turística i el 1892 J .B. Pons publicava la seva
Mallorca artística, arqueologicay monumental de la qual es farien dues edicions
en francés i altres en castella el 1897, 1898 i 1894. El 1897 s'edita a Palma
Pocketguideo/Majorca, a la qual seguiran la Guia General deBaleares de Miquel
Capó de 1900 i el mateix any la Guide illustré des lles Baléares de Joan B.
Ensenyat.

Miquel dels Sants Oliver -sobre qui darrerament Damiá Pons ha fet una
magnífica tesi doctoral dirigida per Joaquim Molas-, persona de vasta cultu
ra i amb grans visions molt realistes, tant del passat com del futur de Mallorca,
va publicar quan era col-laborador de La Almudaina, el 1890, una serie d'ar
ticles que l'any següent es reuniren en un llibre titulat Cosechaperiodística, entre
els quals cal fer especial esment dels deu articles que escriví sota el títol Desde
la terraza. Páginas veraniegas. Oliver, conscient de l'impacte que ha produú l'i
lla als nombrosos viatgers que I'han visitada, recullla idea que li dóna Albéniz:
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«Mallorca bienconocida, bienrevelada, bienpresentada, sería sin dudas una sober
bia estación de primaveray verano. La empresa estd intacta... Puede explotarla
quien quiera», i proposa la millora de les condicions d' allotjament i dels trans
ports, la publicitat de l'illa i sobretot fa una crida al jovent perqué sigui més
mallorquinista en tots els ordres i menys <iflamenquista o madrileñista o imbe
cilista», i s'afanyi a coneixer millor els costums dels visitants i tengui més auda
cia i iniciativa empresarial.

En aquests moments Mallorca esta immersa en una crisi económica gene
ralitzada a tot 1'Estat, que aquí s'agreuja amb l'enfonsament de les exportacions
de vins a Franca, coincidint amb la invasió de la fil·loxera el 1891, que acaba
amb les 30.000 ha de vinya existents. La guerra que acaba el 1898 amb la per
dua de les darreres colonies, tanca uns mercats on es destinaven profitosament
productes industrials i agraris de Mallorca. Tot aixo té un reflex en la població
fins al punt que l'emigració arriba a fer disminuir en termes absoluts el nom
bre d'habitants entre 1888 i 1900. Davant aquesta situació la societat mallor
quina i els seus empresaris i polítics reaccionaren iniciant un procés de recu
peració que es donaria per superat amb l'exposició de Productes Balears de
1910. En aquestes circumstáncies destaca la figura d'Enric Alzamora, perso
natge d'una saga de mercaders il-lustrats, fundador del diari La Almudaina el
1887, i president de la Cambra de Corriere entre 1903 i 190'6,amic entre .molts
d'altres de M.S. Oliver i de Bartomeu Amengual.

El 1903 Bartomeu Amengual, que més tard i entre altres iniciatives funda
ria el 1907 la «Societat d'Atracció de Forasters de Barcelona», on va ser Secretari
de la Cambra de Comete entre 1902 i 1957, publica el 1903 un opuscle titu
lat La Industriade los Forasteros, que prologa Joan Alcover, en el qual recollint
les idees de M.S. Oliver proposava una organització del turisme que el fes ren
dible i per aixo suggereix la creació d'un associació que anomena «Pro Maiorica»
que vertebri els esforcos de tots per fer del turisme una activitat económica
profitosa. Enric Alzamora, llavors President de la Cambra de Cornete, recollí
la iniciativa i en una conferencia que dona al si de la Cambra, el 1905, anun
cia la creació de la «Societat delFomento del Turismo deMallorca», que tenia per
finalitat tant la promoció de la coneixenca dels atractius turístics de Mallorca
com facilitar i organitzar la visita a 1'illa. El 1903 s'havia inaugurat a Palma el
primer establiment de luxe, el Grand Hotel, obra de Dornenech i Montaner,
pes:a clau del modernisme a Mallorca, avui venturosament rescabalat per La
Caixa.

La historia de les activitats del Foment del Turisme encara esta per fer i aques
ta empresa té una gran dificultar, perqué els arxius antics d'aquesta corporació
han desaparegut i sols es guarden els llibres d' actes, que donen una idea de l'a
bast de les seves actuacions. Les persones que impulsaren les activitats del
Foment no estaven vinculades al negoci turístic i actuaren per unes motiva
cions idealistes, les de donar a coneixer l'illa tant als seus mateixos habitants
com als que poguessin venir de fora i facilitar-los la seva estada. Eren persones
que estimaven la seva Mallorca i la volien compartir. Les primeres empreses
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dedicades a l'organització de viatges no es crearen fins 1912 amb el «Club
Mallorca», que dirigí Miquel Capó, a la qual seguiria la de Carlos Garnier, de
1920. El 1907 obrí les seves portes el «Garage Balear», de Miquel Bestard, que
es dedica a lloguer de cotxes.

Les primeres activitats del Foment s'encaminaren a la publicitat de Mallorca.
En el mateix any de la seva fundació projectaren l'edició d' una guia de 16 pagi
nes, que va redactar Joan B. Ensenyat, amb portada en colors dibuixada per
Faust Morell, que va ser impresa Berna (Suíssa) per l'editor Bentili. Se'n feren
20.000 exemplars en castella i trances i més tard, el 1909, va ser traduída a
l'angles, Li seguirien un bon nombre de fullets que avui son peces de biblio
fi1. Un deIs sistemes publicitaris que empraren va ser el cinema. El 1909 Josep
Tous, l'empresari del Teatre Líric, va financar diverses pel-lícules sobre Mallorca
i el 1911 el Foment encarregá al catala Cabot i Puig la realització de docu
mentals cinematográfics sobre Mallorca. El 1925 publicaren la guia de Frederic
Chamberlain dedicada al mercat angles, de la qual s'editaren 5.000 exemplars.
El 1927 publicaren 30.000 exemplars de la guia que redactaren Antoni Mulet
i Miquel Ribas, que amb 32 pagines portava aquarel-les d'Erwin Hubert. El
1935 publicaren un setmanari titular Servicio de Turismo, amb una amplia
informació d'interés practic per als visitants.

Un dels primers objectius del Foment va ser la millora de les comunicacions
interiors, principalment els accessos a llocs d'interes com les coves d'Artá, les
del Drac, Castell d'Alaró, Sineu, Port d'Alcúdia o al Torrent de Pareis. La carre
tera d'Andratx a Estellencs va ser un altra deIs seus objectius i en ella va cons
truir el mirador de Ricard Roca. També organitzaven excursions a peu per als
mallorquins, guiades per bons coneixedors del terreny amb itineraris que havien
arreglat i senyalitzat previamente El Foment gestiona l'accés a monuments que
fins llavors eren difícils de visitar: Claustre de Sant Francesc, la Llotja i el
Consolat de Mar, castell d'Alaró, Museu episcopal, el de I'Arqueologia Lul-liana,
castell de Bellver, etc. Hi va haver entre els directius del Foment una clara pre
ocupació per la conservació del patrimoni cultural: el 1907 intenten evitar la
venda de la Carta de Valseca del segle :xv; per impedir que el monedari de

· Villalonga surti de Mallorca, el compren i dipositen al Museu Diocesá: acon
segueixen que I'Ajuntament de Palma compri, el 1923, la col-lecció d'antigui
tats romanes de Raixa que havia reunit el Cardenal Despuig i que s'havia posat
en venda; estimulen l'adquisició per mallorquins dels conjunts monumentals
com el de Capdepera o Santueri, etc.

La literatura turística segueix. El 1910 I? Ferrer i Giber -que el 1906 havia
escrit Visiones deMallorca- publica De turismo, fulletó de 88 pagines que conté
encertades consideracions sobre el futur turístic de Mallorca. El 1911 Mary
Stuart Boyd edita a Londres Thefortunate islands. J .E. Crawfor ho fa, el 1911
també a Londres, amb Mediterranean moods; jules Leclercq el 1912 publica a
París Vóyage a l'IledeMajorca, etc. El 1916 visita Mallorca Miguel de Unamuno,
que en el seu llibre Andanzas y visiones españolas inclou tres articles sobre
Mallorca que són prou interessants, sobre tot sabent que vénen d'un basc ben
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arrelat a Castella. El 1917 Azorín, en el seu llibre Elpaisaje de España visto por
los españoles, dedica un capítol molt descriptiu, a Mallorca. Primer entre 1906
i 1907 i més tard el 1913 visita i residí a Mallorca el poeta de Nicaragua, Félix
Rubén García Sarmiento, més conegut com a Rubén Darío. La seva Epístola a .
la Señora de Lugones constituiex una pagina descriptiva de Mallorca de gran
interés. Altres obres seves foren els articles reunits sobta el títol de La Isla de
Oro i la novel-la inacabada El oro deMallorca i nombrosos poemas d'ambien
tació mallorquina com els titulats La Cartuja i Valldemossa, un fragment del
qual figura durant molts anys en un pIafó de 1'aeroport de Palma.

Un nou element que s'integra en la imatge turística de Mallorca és la dels
artistes-pintors que sojornaren a 1'illa, on produíren bona part de la seva obra,
i que amb el seu prestigi i obres ajudaren a descobrir els seus paisatges. El belga
Carles de Hees, els catalans Ramon Martí i Alzina, Santiago Rusiñol, els mallor- .
quins Joan O'Neille, Antoni Ribas, Ricard Anckerman o Antoni Fuster. Són
de destacar Joaquim Mir, Eliseu Meifre, Alexandre de Riquer, Joan Roig i Soler,
Francisco Bernareggi, Hermenegild Anglada Camarassa, que crea l'escola de
Pollenca, Roberto Montenegro o Tito Cittadini, als quals seguiran un bon estol
de pintors mallorquins com Dionís Bennássar, Antoni Gelabert, Llorenc Cerda,
Joan Fuster i Bonnín, Pilar Montaner, i Fuster i Valiente.

En aquest període l'impuls que donen les activitats del Foment del Turisme
és paral-lel, a l'iniciativa privada que veia en el turisme una font d'ingressos, a
la vegada que s'anava consolidant la imatge turística de Mallorca. Pero tots
aquests esforcos es veieren frenats per les circumstancies de la 1 Guerra Mundial
que esclata el 1914 i no acabaria fins el 1918.

La primera epoca del turisme, 1920-1936

El turisme empren una primera singladura una vegada acabada la 1 Guerra
Mundial fins al punt que a partir de 1930 la Cambra de Corriere de Palma, en
les seves Mernóries Comercials anuals publica estadístiques tant de viatgers
com de la capacitat hotelera, assenyalant que el turisme «es la industria, quizás
la mds prospera y de mds rendimiento». El 1930 l'enginyer Antoni Parietti Coll
va publicar a la revista La Nostra Terra un article molt significatiu que titula
Turisme. Elproblema més gran i més urgentper Mallorca. El nombre de turistes
allotjats en hotels passa de 20.168 el 1930 a 40.045 el 1935. Així mateix varen
tenir importancia els que visitaren l'illa en creuers marítims, que entre aquests
dos anys passaren de 15.991 a 50.363 passatgers.

El 1928 1'hotel Reina Victoria, que s'havia inaugurat el 1910, va ser total
ment remodelat; el 1923 obrí les seves portes l'hotel Mediterráneo i el 1926
Adam Diehl construeix l'hotel Formentor a Pollenca, A més funcionaren en
aquesta epoca 1'hotel Alfonso (Cala Major), Hotel Royal, Hotel Calamayor,
Hotel Alhambra, Hotel Solariu i el Hotel Cas Catala, a més d' altres al Port
de Pollenca, Port de Sóller, Port d'Alcúdia, Valldemossa, Andratx, Cala
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Ratjada, etc. La capacitat d' allotjament passa de ser de 1.905 llits el 1930 a
2.946 en 1935. D'aquesta epoca són les primeres urbanitzacions com les de
la Ciudad Jardín (Coll d'En Rabassa, Palma, 1920), Cala d'Or (Santanyí,
1933), Palma Nova (Calvia, 1935), Can Picafort (Santa Margarida), Alcanada
i Platja d'Alcúdia, 1934), Bella Vista (S'Arenal, Palma). El 1925 s'urbanitza
la finca de So n'Armadams, amb que El Terreno queda unit al nucli urba de
Palma.

Paral-Ielament a la demanda turística es desenvolupa l'oferta. EIs transports
marítims s'intensificaren amb línies que unien Palma amb Barcelona, Valencia,
Tarragona i les altres illes, i va ser el 1922 quan la companya d' avions Air France
cornenca a fer escala amb hidroavions al port d' Alcúdia, en els vols entre
Marsella i Alger. El 1935 aquesta companyia va fer 534 vols. El 1931 l'em
presa espanyola LAPE va iniciar una línia Palma-Barcelona amb dos vols set
manals i més tard amb Valencia amb hidroavions de 16 places. Aparegueren
diferents agencies de viatgers com Wagons Lits Cook, Viatges Marsans,
Compañía Española de Turismo, Viajes Baleares i d' altres, que a més de les
comunicacions externes, tenien organitzades excursions per l'interior de I'illa,
als llocs més turístics, com Valldemossa, Sóller, Coves de Manacor i d'Arta,
Pollenca, Peguera, etc,

La importancia económica assolida pel turisme es pot verificar tenguent en
compte que els ingressos produits pel turisme s'estimaren en 1933, en uns 30
milions de pessetes anuals, mentre els de sector agrari, que era basic en l'eco
nomia insular, eren de 87 milions de pessetes.

A principis de segle havia arribat a l'illa Santiago Rusiñol i Prada, escrip
tor i pintor, que reunia a casa seva al barri del Terreno intel-lectuals i artis
tes insulars i estrangers. De la seva estada cal destacar el seu llibre L'illa de la
Calma, que es publica el 1922 i en el qual dóna una visió beatífica i encisa
dora de l'illa, que la va fer prou atractiva sobretot als catalans. D'aquesta obra
s'han fet moltes edicions i traduccions destinades al mercat turístico Amb
aquest llibre es crea la imatge d'una illa on la suposada calma era el seu major
atractiu,

Altres autors publicaren llibres de viatges amb les seves impressions, com els
de Nina Larrey Duryea (1927, Mallorca themagnificent); Mari Consuelo García
Guardiola (1929, Mallorquinas); D. Martínez Ferrando (1928, Guia senti
mental de Mallorca); els del francesos J. Fourgous (1932), Claude Dervenn
(1933), A. Fayol (1933) o Francis de Miomandre (1933). És de destacar la
publicació d'articles en alemany com els de F. Preibss (1931), D. Lauterburg
(1931), Hans Schlegel (1931), N. Von Bodman (1932), H. Ashauer, S. Hollister
(1934), O. Burger (1934), K. Ehm (1934), E. Fechner (1934), M. Kivisto
(1934), Marlp Mieritz (1934), K. Rumbucher (1934), W Schulz, E.G. Jabobs
(1935), o H. Rothe (1935).

D'origen local a més del fulletó setmanal Servicio turístico, ja esmentat, el
diari El Dia portava una pagina en angles titulada Daily Chronicle ihi havia dos
setmanaris en angles, Palma Post i Majorca Sun and Spanish News, un en Irances,
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Le[eudi, i dos en alemany, Die Woche i Die Insel Proliferaren les guies turísti
ques com les de J. Costa Ferrer, la de Jaume Escales, o I'Anuario Soler (Mallorca
en laMano, 1923 i 1929), de les quals també es feren nombroses edicions tra
duídes a diverses llengües estrangers. El canvi en l'ambient i la societat mallor
quina que comporta aquesta primera onada de turistes queda palesa en la revis
ta Brisas que editaren els germans Miquel i Llorenc Villalonga i en les novel-les
d' aquest darrer com Bearn i Madame Dillon.

Els anys difícils, 1936-1951

La Guerra Civil espanyola i a continuació la II Guerra Mundial interrom
peren l'afluencia de turistes a l' illa, i encara el turisme procedent de l'estranger
es va resentir de l'aíllament polític d'Espanya, que no acabaria fins l'any 1951.
Menys visitants i també les dificultats de proveíment de materies primeres, pro
ductes elaborats i recursos energetics, produíren una forta crisi en les activitats
turístiques. Alguns hotels hagueren de tancar, entre ells el Grand Hotel. Pero
el Foment del Turisme realitzá un esforc propagandístic per atreure el turisme
nacional i així poder mantenir la infraestructura turística. Llancant la cam
panya Luna de miel en Mallorca va fer venir nombroses parelles acabades de
casar, sobretot de Catalunya.

El 1945 arribaren a Mallorca 53.134 turistes, entre els quals hi havia sols
691 que eren estrangers. Dels arribats, 6.000 eren parelles. Lany següent foren
61.514 els visitants, entre els quals es contaven 1.229 estrangers. En 1950 vin
gueren 98.000 turistes, dels quals 22.000 eren estrangers, predominant els fran
cesos. És important assenyalar la progressiva importancia que assoleixen els
transports aeris, que si el 1943 sols mogueren l' 1,70/0 dels passatgers arribats a
Mallorca, el 1950 ja significaren el 30,30/0. Així es va aconseguir mantenir una
infraestructura hotelera, uns serveis turístics i una ma d' obra especialitzada que
més tard jugaran un paper molt important en el moment del boom turístic
que seguirá anys després.

En aquest període continuaren publicant-se a Alemanya nombrosos articles
sobre Mallorca com els de M. Netwich (1936), F. Christiansen (1937), H.K.
Bauer (1940), A. Graber (1940). També diferents escriptors francesos parla
ren de la nostra illa: E Lavedan (1936), J. Fortin (1936), Theophile Geisendorf
des-Gouttes (1937), E. Manganel (1938), A. Viollis (1939). Escriviren sobre
Mallorca autors anglesos com A.R. Weekes o F. Caron. També hi va haver una
aportació d' escriptors espanyols i locals, pero de tota la literatura d' aquesta
epoca cal destacar l'obra de José Luis Díez del Corral, Mallorca, amb xilogra
fies d'E.C. Ricart (Barcelona, 1942), que conté unes de les més belles proses
dedicades a la nostra illa. Entre les nombroses guies que es publicaren hi ha
reedicions d'algunes anteriors com les de J. Costa i Jaume Escales. Cal desta
car la de Josep Pla, bon coneixedor de les Balears, que es publica a Barcelona
(Destino) el 1950.
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El boom del turisme, 1951-1973

Lany 1951 Espanya sortí del seu aíllament polític. Aixo i el procés de recu
peració económica de I'Europa de la postguerra facilita la recuperació de la
demanda turística que es consolida amb el Pla d'Estabilització de 1959. Si el
1950 arribaren 98.000 turistes, dels quals el 22,18% eren estrangers, el 1952
ho feren 134.490, dels quals el 53,630/0 procedien de fora d'Espanya, i el 1959
eren 321.000 els arribats, dels quals el 79,760/0 eren estrangers. El 1950 hi havia
a les Balears, i practicament tots estaven a Mallorca, 174 establiments hotelers,
amb 4.054llits, que el 1961 arribaren a ser 710 hotels, amb 27.772llits.

El 1951 el Foment del Turisme organitza la «1 Asamblea Turística de
Mallorca», que es repetí el 1953 i 1958, aquesta organitzada per I'Organització
Sindical. En aquestes reunions es tractaren els problemes que afectaven tant la
demanda com l'oferta turística, i és prou interessant la preocupació existent
per la integritat dels nostres usos i costums -les de llavors presidides per una
ideologia d'un nacional-catolicisme- envers els turistes, a qui es demanava
respecte i bon comportament.

Es en aquest decenni, el de 1951-1960, que s'inicia la gran transformació
económica i social de Mallorca, moguda pel desenvolupament de les activitats
turístiques. Hi ha un fet que cal destacar: des de 1940 la població de Mallorca
havia crescut amb lentitud a causa tant de la disminució del creixement natu
ral, conseqüencia de la baixada de la natalitat, com de l'emigració cap a l'es
tranger, que procedia fonamentalment de la Part Forana, mentre que Palma
rebia immigrants. Pero en el quinquenni de 1955-60, s'havia iniciat un canvi,
encara amb certa timidesa, pero que significava el cornencament d'un nou
període. La població forana que havia perdut efectius dernográfics en termes
absoluts des de 1940, ara torna a augmentar a causa d'un recuperació del crei
xement vegetatiu i d'una notable disminució del saldo migratori, que si bé
encara era negatiu, va ser en aquest quinquenni, sol d'un 0,010/00 anual. Així
i tot Palma continua empenyent el creixement de la població mallorquina i es
manté la dicotomia ancestral de Palma i Part Forana.

El Pla d'Estabilització de 1959 rnillorá les condicions de visat i afavorí el
canvi de divises, fets que coincideixen amb la total recuperació de l'economia
europea i les noves condicions laborals que preveien unes vacances pagades.
Tots aixo provoca el desenvolupament del turisme de mases, en la destinació
del quall'illa de Mallorca era un lloc molt atractiu tant per la imatge forjada'
en els períodes anteriors com per les infraestructures existents i la professiona
litatdels empresaris i ma d' obra; pero en aixo també intervenen els preus, que
resulten molt avantatjosos per als países rics de I'Europa industrial.

En el període que va de 1960 a 1973 el creixement de la demanda i de 1'0
ferta turística és realment espectacular. Entre aquests dos anys el nombre de
visitants a l'illa passa de 361.000 a 2.849.632, amb increments anuals positius
constants i que en alguns anys s'acosten al 300/0. La capacitat d'allotjament,
que el 1963 era de 789 establiments, amb 38.512llits, arriba a ser el 1973 de
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1.484 establiments, amb 164.10611its. El transit aeri, que el 1960 es trasllada
de l'antic aeroport de Son Bonet a la base militar de Son Santjoan, passa de
moure 637.419 passatgers el 1960 a 7.096.716 el 1973.

La creació de .nous llocs de treball en les activitats turístiques, per als quals
la població autóctona no donava abast tot i el transvassament d' actius prima
ris al sector de serveis i de la construcció, obrí les portes a la immigració de
peninsulars. En el període 1960-1975 aquesta immigració, amb 74.341 per
sones, suposa el 570/0 del creixement absolut de la població i l'augment de la
natalitat es deu en bona part a aquests immigrants, generalment joves i més
prolífics que els mallorquins. Aquesta immigració es concentra principalment
a Palma, malgrat que també se n'aprofita la Part Forana. Hi ha per tant una
important acceleració del creixement que arriba a una taxa mitjana anual del
230/00 en el període 1970-75.

Tant la demanda turística com aquesta població creixent impliquen una
intensificació de l' ocupació del sol, que es fa sense ordre ni concert.
LAjuntament de Palma redacta un pla d' ordenació urbanística del municipi
que fou aprovat el 1963, pero que resulta inoperant, raó per la qual convoca,
el 1965, un concurs per revisar-lo, que fou guanyat per l'arquitecte barceloní
i catedratic d'urbanística de I'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona,
Manuel Ribas i Piera, i que, després de canvis substancials que desvirtuaren
l'original, s'aprová el 1973; el mateix any també s'aprova el Pla Provincial redac
tat per la Diputació Provincial. Alguns municipis sota la presió del turisme
també redactaren plans com és el cas de Pollenca, Alcúdia i Calviá, Pero l'eufo
ria que vivia el creixement del turisme impedia pensar-ne qualsevol planificia
ció i aquests plans, molt permissius, anaven més a legalitzar el desordre que no
controlar-lo.

Tot aixo suposá un augment de la riquesa. La renda per capita de les Balears,
que es pot aplicar a Mallorca, passa de 486.479 ptes (ptes de 1993) el 1960 a
1.248.593 ptes el 1973. Si la primera avantatjava la del conjunt de I'Estat en
un 10,540/0, la segona ho feia en un 32,21 %. Entre tant la demanda de rna
d' obra a les activitats turístiques incidia negativament sobre una agricultura
tradicional, i mentre els actius agraris disminuíen en xifres absolutes i pes rela
tiu, el sector terciari els augmentava espectacularmente El 1960 els actius pri
maris representaven el 38,35% del total d'actius i el 1973 sols el 18,9%, men
tre els terciaris passaven d'un 31,660/0 el 1960 a un 50,80/0 el 1973.

La crisi de 1973 i la recuperació

El 1973 la pujada del preu del petroli desencadena una forta crisi als paises
industrialitzats d' on procedien la major part dels nostres visitants. Aixo es tra
duí en una disminució del nombre de turistes, que entre 1973 i 1976 baixa un
130/0. Els 2.849.632 turistes que vingueren a Mallorca el 1973 s'havien reduú
a 2.479.355 el 1976 i no se superaria la primera xifra fins 1978, en que s'ar-

43



riba als 3.063.154 turistes. Aixo significa la paralització de les activitats econo
miques que depenien del creixement de la demanda, com és la construcció i
les que aquesta indueix, i fins i tot provoca una disminució de la renda per
capita.

A partir de 1978, en que se superaren les xifres de 1973, s'iniciá un nou
increment de la demanda, que si bé presenta alts i baixos, arriba a superar els
4 milions el 1986, els 5 milions 1'any següent i els 6 milions el 1996. Quant a
l'oferta d' allotjaments es produeix una progressiva disminució dels establi
ments, pero augmentá la seva capacitat a la vegada que guanyaren en importan
cia els apartament turístics. El 1973 hi havia 1.484 establiments hotelers, amb
164.106llits, i el 1992 en quedaven 1.191, pero amb una capacitat de 203.644
llits, a més de 491 apartaments, amb 63.377llits.

A l'euforia del boom dels anys seixanta, li seguí el desencís de la crisi i la
reflexió, i aixo succeeix en un nou marc polític que suposa el regim autono
mic dins el de la nova democracia. A mida que la recuperació va paral-lelaamb
la dels países industrialitzats, es produeixen nombrosos esdeveniments que
suposen un canvi drastic en les característiques de l'oferta turística i de la socie
tat mallorquina. La localització de l'oferta hotelera es diversifica en detriment
de la concentració a Palma i aixo estimula el creixement demográfic de la Part
Forana. Si el 1965 aquesta concentrava el 440/0 de la capacitat hotelera de
Mallorca, el 1985 arriba al 70,5%. Així Palma, que havia encapcalat el desen
volupament turístic de Mallorca en una primera etapa, malgrat continuar essent
el primer centre turístic de l'illa, seguida de prop per Calvia, perdé el seu pro
tagonisme envers la Part Forana.

A partir de 1981 Palma presenta saldos migratoris negatius i el corrent immi
gratori, molt inferior en efectius al de l'epoca anterior, s'escampa pels munici
pis rurals, especialment els costaners, pero també es produeix als de 1'interior
de 1'illa. Així la Part Forana augmenta el seu pes relatiu sobre el total de la
població insular, a partir de 1981. En aquest any la seva població representa
va el 450/0 de la de Mallorca i el 1996 ja era del 500/0. El creixement de la pobla
ció se situa a la costa. Si el 1960 els 35 nuclis costaners (sense comptar Palma)
concentraven el 9,450/0de la població forana, el 1991 quan ja hi havia 81 nuclis,
ho feien en un 320/0.

El 1973 es produíren a Mallorca 9.049 naixements, que el 1996 s'havien
reduft a 6.050, quan les defuncions foren 5.556, és a dir que el creixement
natural sols significava el 0,81 %0, ben proxim al creixement zero. Per tant l'aug
ment recent de la població es deu fonamentalment a la immigració, que en el
quinqueni de 1991-1996 donava una mitjana anual d'un 12,390/00. Aquesta
immigració esta relacionada amb el desenvolupament de les activitats turísti
ques, sobretot les relacionades amb el seu creixement.

Alllarg d' aquests anys s'intensifica la terciarització de la població activa. El
sector de serveis cada vegada té més importancia absoluta i relativa, i tot aixo
en detriment dels actius primaris. Mentre el 1970 a la Part Forana els actius
terciaris suposaven el 350/0 del total dels seus actius, el 1991 arribaren al 580/0.
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Si el 1970 hi havia 27 municipis que ultrapassaven el 30% d' actius primaris,
el 1991 sols n'hi ha un (Ariany, 39,49%) i sols 6 en tenen més del 200/0. Així
la Part Forana es va equiparant en els seus comportaments als urbans de Palma,
a la vegada que la projecció de la Ciutat sobre ella augmenta. La dicotomia
Ciutat-Part Forana va desapareguent i l'illa es va convertint en una sola unitat
territorial, en un vertader espai urbá en el qualles activitats agráries tenen un
paper secundari, quasi decoratiu.

El turisme va continuar generant riquesa. El 1993 la renda per cápita havia
arribat a ser d'1.747.031 ptes, un 26,640/0 superior a la del conjunt de I'Estat.
Tota l'economia de 1'illa gira entorn del turisme: en aquest mateix any el PIB

dels serveis suposava el 83,770/0 del seu total, mentre que el sector agrari, que
abans havia estat la base de l'economia de Mallorca, sol representava un 1,970/0.

A poc a poc es va prenent consciencia de la necesitat de planificar el turis
me i el territori. Primer va ser l'aparició de grups ecologistes, que com el GOB

(1973), que va ser el més important, denunciaren i feren fortes pressions per
evitar la degradació ambiental conseqüencia de l'impacte de la mala gestió del
turisme, i crea~en un estat d' opinió generalitzada. 1 més tard, l'admistració
autonómica va prenent posicions amb la creació del Parc Natural de s'Albufera
i d'altres o de les Arees Naturals d'Especial Interés (ANEI), a més de diferents
disposicions relacionades amb la capacitat, categoria i superfícies dels nous esta
bliments hotelers i el seu creixement. Pero aquestes actuacions pateixen de timi
desa i sols amb la recent arribada al poder insular de l' anomenat Pacte de
Progrés, s'ha ernpres una política seriosa pero no gaire facil, envers al futur
turístic i econórnic de les illes, la preservació dels seus recursos i entorn natu
ral, i la qualitat de vida per els seus habitants.

El turisme ha generat una literatura molt abundant, desigual i variada.
S'han editat un caramull de guies, llibres de fotografies i planols en diverses
llengües, destinats al consum dels turistes. L'administració ha publicat un
bon nombre d' estadístiques i estudis. La premsa periódica ha tractat el turis
me com a notícia i amb articles d' opinió. Pero sobretot és de destacar la pro
ducció en l'ámbit acadernic: llibres, articles, comunicacions en reunions cien
tífiques, han abordat el tema turístic en totes les seves vessants, com poden
ser els transports, les infraestructures, aspectes econornics, impacte en el medi
natural i huma, etc.

Tot aquest llarg procés ha suposat un canvi radical en la societat mallorqui
na que encara avui s'esta produint. Les generacions que avui tenen menys de
35 anys d'edat foren un conjunt social ben diferent dels que en tenen més.
Mentre que aquests representen la societat tradicional, entre els de menys de
35 anyshi ha mallorquins de soca-rel i immigrants, la seva descendencia i els
que són conseqüencia del mestissatge. Tot aixo ens parla d'uns «nous mallor
quins»: són els que han viscut l'opulencia dels anys favorables i s'han format
en una societat democratitzada que els ha perrnes unes llibertats de les quals
els altres no gaudiren; han tingut accés a la cultura gracies sobretot a la Universitat
creada el 1977; pero també són els que tenen problemes d'integració cultural
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i social, i troben dificultats en el moment de buscar un treball estable. A mida
que passen els anys aquest grup avanca en l'espai social que van deixant les
generacions anteriors i a poc a poc van ocupant -ja ocupen- els centres de
decisions que marcaran el futur de Mallorca.
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