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Resum
La construcció territorial del concepte d’insularitat fou una de les primeres formes de 

dominació abans de l’arribada del revisionisme postcolonial centrat en la introducció del 
concepte complex d’arxipèlag. Malgrat tot, les insularitats encara avui segueixen en bona 
part sotmeses a imatges externes imposades. El present article analitza, a partir de la rica 
filmografia disponible els darrers 60 anys a l’illa d’Eivissa, la imposició progressiva d’una 
estigmatització territorial externa damunt d’una insularitat pròpia negada. La construc-
ció de la imatge d’Eivissa des del cinema ha tingut una projecció sobre la seva identitat 
col·lectiva, basada en la negació transversal de la seva insularitat sota l’estigmatització de 
diferents estereotips i un discurs exemplificatiu moralitzador. La mateixa consideració 
metodològica de la filmografia com a instrument d’anàlisi acadèmica per demostrar l’es-
tigmatització insular respon alhora a la visió postcolonial creada des de l’arxipèlag insular.

Paraules clau: insularitat, estigmatització, cinema, postcolonial, Eivissa.

Resumen: La insularidad descolonizada: la estigmatización de la imagen 
de Ibiza desde el cine (1960-2020)

La construcción territorial del concepto de insularidad fue una de las primeras formas 
de dominación antes de la llegada del revisionismo poscolonial centrado en la introduc-
ción del concepto complejo de archipiélago. A pesar de todo, las insularidades todavía 
hoy siguen en buena parte sometidas a imágenes externas impuestas. El presente artículo 
analiza, a partir de la rica filmografía disponible en los últimos 60 años en la isla de Ibiza, 
la imposición progresiva de una estigmatización territorial externa por encima de una 
insularidad propia negada. La construcción de la imagen de Ibiza desde el cine ha tenido 
una proyección sobre su identidad colectiva, basada en la negación transversal de su in-
sularidad bajo la estigmatización de diferentes estereotipos y un discurso ejemplificador 
moralizador. La misma consideración metodológica de la filmografía como instrumento 
de análisis académico para demostrar la estigmatización insular responde a la vez a la 
visión postcolonial creada desde el archipiélago insular.

Palabras clave: insularidad, estigmatización, cine, postcolonial, Ibiza.
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Abstract: Decolonising Insularity: The Stigmatisation of Ibiza’s Image in 
Cinema (1960-2020)

The territorial construction of the concept of insularity was one of the first forms of 
domination before the arrival of postcolonial revisionism based on the complex concept 
of archipelagos. Despite all the insularities, they are still largely subject to imposed ex-
ternal images. Drawing from the rich filmography available from the last 60 years on the 
island of Ibiza, this paper will analyse the progressive imposition of external territorial 
stigmatisation over a negated island identity. The construction of the image of Ibiza in 
the cinema has had an impact on its collective identity that is based on a cross-sectional 
repudiation of its insularity through the stigmatisation of different stereotypes and a 
moralising discourse. This methodological consideration of filmography as an instrument 
of academic analysis to demonstrate island stigmatisation also considers the postcolonial 
vision created from within the island archipelago.

Keywords: insularity, stigmatisation, movie, postcolonial, Ibiza.

 

*  *  *

1. A mode d’introducció: i si les illes no existissin (com les 
coneixem)?

L’objectiu de la present recerca consisteix, en primer lloc, a demostrar l’estret 
vincle de dependència (colonial) associada al concepte d’insularitat. Aquest 
objectiu permetrà, en segon lloc, establir una nova aproximació contemporània 
descolonitzada, al voltant d’un referent propi basat en l’element marítim i de 
comunicació, com es veu recollit al concepte d’arxipèlag. Per dur a terme aquests 
propòsits, ens hem centrat en la revisió dels debats postcolonials postmoderns 
contemporanis a les ciències socials i, en particular, la construcció de les noci-
ons d’insularitat i, més en particular, d’illeïtat. Aquest darrer mot defineix les 
territorialitats específiques de les illes i va aparèixer a partir dels anys 1980 al 
si de l’anomenada nissonologia (Moles, 1982). Amb tot, respon a un llarg debat 
dins la disciplina geogràfica que es remunta a l’interès determinista de finals 
del segle xix de Ratzel (1902) per aquests territoris específics, entesos gairebé 
com endemismes naturals primigenis sota l’ombra de la influència darwiniana, 
així com també a la reacció possibilista més tardana de determinats geògrafs 
(Brunhes, 1913; Anfossi, 1918; Marinelli, 1919; Blache, 1936) i historiadors 
(Febvre, 1922) italians i francesos ulteriors que maldaren per demostrar la plu-
ralitat d’aquests territoris. Les teoritzacions quantitatives i simplistes tropicalistes 
posteriors envers les illes (Brunet, 1980), sota la influència estigmatitzant de 
l’ombra del colonialisme, silenciaren els debats anteriors que no es replanteja-
ran fins a l’arribada del revisionisme postcolonial contemporani. Aquesta nova 
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perspectiva permet la recuperació del ric llegat dels geògrafs d’inicis del segle 
xx centrat en una visió plural i complexa de les illes, molt útil en la redefinició 
dels debats sobre els imaginaris contemporanis (Zusman, 2013).

Des d’una perspectiva més general, aquest debat se situa a l’ombra dels es-
tudis sociològics d’inicis del segle xx de Durkheim dedicats a l’origen de les 
representacions i del seu paper social –que van arribar a desenvolupar el con-
cepte de memòria col·lectiva (Habwachs, 1950). Alhora, el debat també beu del 
món de les arts, en la discussió al voltant de l’impacte de les imatges, enteses 
com a simbolisme visual i com una forma de llenguatge figuratiu. En el camp 
específic de la geografia des dels anys 1980, Dematteis ja va parar atenció a la 
construcció de les representacions territorials (Guarrasi, 2009; Giubilaro, 2021) 
i aquesta temàtica seguirà amb un lloc central dins dels debats de la geografia 
cultural (Crang, 2013), així com en relació amb els imaginaris dins la geografia 
contemporània (Zusman, 2013).

Per assolir l’objectiu referit a la dependència implícita en el concepte d’insula-
ritat ens hem centrat a l’anàlisi del cas d’Eivissa; en particular, ens hem dedicat 
a l’estudi de la rica filmografia establerta sobre l’illa en els darrers 60 anys (53 
pel·lícules1 sense comptar també amb la inclusió de nombrosos videoclips) per 
demostrar-ne la construcció d’una imatge estigmatitzada. En efecte, l’anàlisi 
qualitativa de la filmografia a partir de la classificació temàtica per gèneres i 
arguments ha ajudat a demostrar les imposicions que han operat aquest sentit. 
Aquesta visió no és exclusiva del cinema i també s’escenifica en d’altres arts, com 
la literatura o bé la pintura, però a Eivissa la riquesa del nombre de pel·lícules 
internacionals (de diferents països) ens ha dut a triar aquesta variable d’anàlisi.

En síntesi, la present recerca s’emmarca tant dins dels debats contemporanis 
al voltant del referent i de la imatge d’illeïtat (afer ontològic) com, alhora, en 
la tria de la variable específica cultural del cinema (afer fenomenològic) des de 
l’aproximació de la geografia cultural i metodologies etnogràfiques. Això con-
diciona tant les metodologies qualitatives d’anàlisi emprades com l’estructura 
general del present article, que segueix una dialèctica d’investigació científica 
en tres parts. La primera és una revisió bibliogràfica conceptual des del conei-
xement teòric que duu deductivament a la segona part més pràctica, és a dir, 
l’anàlisi de la filmografia al cas d’estudi d’Eivissa. La tercera part proposa una 
teorització inductiva, en una síntesi cap a una conceptualització on es plantegen 
les conclusions de la nova visió d’una construcció d’una noció d’insularitat 
pròpia i descolonitzada. 

L’originalitat de la present recerca es pot trobar en tres aspectes. Genèrica-
ment, es plantegen els discursos postcolonials sorgits a les illes del Carib i aquí 
es projecten a una illa mediterrània. Això ens permet una desconstrucció de 
les visions existents i l’aparició d’una nova perspectiva del món, més plural i al 

1. Voldria aprofitar l’avinentesa per agrair la valuosa tasca i ajuts rebuts per part de l’Institut d’Estudis Eivissencs 
(https://ibizafilmoffice.com/), així com les entrevistes mantingudes amb alguns dels directors de pel·lícules. Sense tot 
plegat, no hagués pogut realitzar la present recerca.
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marge de normes, des de la mar i els arxipèlags, que havia quedada oblidada. 
En segon lloc, la recerca ha permès la categorització de les etapes en l’evolució 
del concepte d’illa en les arts (i, en particular, en el cinema) en un estret vincle 
amb les teories del postcolonialisme. En darrer terme, l’originalitat de la recerca 
rau també en la demostració de l’establiment d’una participació de la filmografia 
en el procés d’estigmatització de la imatge d’Eivissa. En resum, la innovació 
d’aquesta contribució parteix del caràcter de recerca transdisciplinària, amb una 
consideració activa de les teories postcolonials il·lustrades des de la geografia 
cultural i, a més a més, llur demostració pràctica concreta mitjançant el cas 
d’Eivissa a través d’un dels llenguatges artístics: el cinema.

2. Discussió teòrica: la insularitat descolonitzada segons el 
referent

La insularitat descolonitzada es presenta com un predicat fals o bé com una 
veritat, segons el referent de base. Així, per a un insular, el precepte seria una 
falsa pregunta basada en una mentida, mentre que, per a un continental, la 
frase representa una veritat. Darrere d’aquesta paradoxa descrita ja en la famosa 
frase insular Tόλοιοι Κρητικοίείναι ψεύτες, “tots els cretencs són mentiders”, 
s’amaga en el fons una de les primeres manifestacions d’imposició territorial, 
de la consegüent negació de la insularitat i del referent marítim del qual encara 
no se n’ha sortit.

No és d’estranyar que les illes fossin els primers espais colonitzats i que en 
l’actualitat encara bona part dels darrers dominis segueixin essent insulars, 
principalment al Carib i al Pacífic (Mountz, 2015). Amb tot també és cert que 
des del món dominat insular sorgiren alguns dels primers moviments de des-
colonització, com és el cas d’Haití (independent el 1804), que representarien 
l’inici d’una revisió postcolonial de totes les formes de dominació. Tot i això, 
encara no s’ha assolit el reconeixement de les insularitats pròpies, sinó només 
de les seves construccions externes o dependents. 

La representació de les insularitats des d’aquesta perspectiva és encara ben 
sovint no només negada políticament sinó també ignorada per les arts. Així, 
tant a la literatura com a la pintura molt sovint ha primat la visió territorial 
externa (exotisme), que ha acabat per forjar moltes de les representacions insulars 
(nesologies), de retruc també les dels mateixos insulars (Trabelsi, 2005). 

Dins d’aquest context, ens trobem amb el curiós cas d’anàlisi del present 
estudi, que serveix per il·lustrar com la rica filmografia ha valgut a Eivissa per 
bastir una representació insular, basada en les visions estereotipades territorials 
externes comunes a les illes. 
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2.1. La construcció de la imatge insular i el cinema

Per entendre l’evolució de les representacions insulars hem de tenir en 
consideració, a diferència d’altres espais, la importància de la forta ingerència 
i dependència des de la mirada externa continental. La representació de la 
insularitat (Smith, 2003) pot resultar de dos plantejaments diversos (Royle, 
2001). Per una banda, es tracta d’unes representacions sobre l’altre que són el 
fruit de les interpretacions des dels continentals. Aquestes imatges van des de 
la fascinació i exotisme fins a la projecció d’utopies, tot passant pel recel a allò 
desconegut i perillós. Les illes han estat un mirall dels mateixos observadors 
en definir allò diferenciat per la seva particularitat física i acabar en certa 
mesura per definir-se inconscientment en el reflex. En conseqüència les illes 
són concebudes des de la continentalitat. Per altra banda, la marginació del 
referent propi dels insulars, sota la pressió externa (normativitats), ha servit de 
refugi per a totes les visions i representacions alternatives, que han trobat en 
l’escenari multicultural i postmodern actual una reconsideració per replantejar 
els models establerts des d’unes mirades enteses com a crítiques (Royle, 2010). 

Les illes són la concreció de la construcció de l’altre i del descobriment 
per contrast del referent propi. Són un espai físic real que ha servit per a les 
construccions d’utopies, distòpies i les actuals heterotopies representades en la 
filosofia, la pintura, la literatura i alhora també en el cinema (Savory, 2011). 
Tot i que totes elles coexisteixen, es pot trobar una certa evolució comuna en el 
desenvolupament de les representacions insulars des de les diferents perspectives. 

En el cas específic i més recent del cinema, es pot analitzar com l’espai 
insular ha anat evolucionant al llarg del temps, reprenent les principals etapes 
de la resta de les arts, atesa l’estreta vinculació de molta filmografia amb obres 
literàries. Les representacions del cinema en el cas d’Eivissa són un excel·lent 
exemple per posar de relleu tant l’evolució general del concepte insular al llarg 
del temps com la seva estigmatització.

2.2. De les nesologies a l’arxipèlag

El mateix concepte de nesologia (representació insular) (Balasopoulos, 2008), 
tal com ja van remarcar Lucien Febvre i Jules Blache (Vilatte, 1989), ens duu a 
l’etimologia grega de nesiotes (insular), que sorgeix de νῆσος (nẽsos), νήχω(nékho, 
‘nedar’). Una altra possibilitat d’acord amb Pokorny (2016) guardaria relació 
amb ἔναλος (énalos, ‘marítim’ o bé ‘a la mar’), que ens ha dut a la definició de 
“terra a la mar”, en oposició als epeirotes (‘continentals’, en al·lusió als territoris 
“de muntanya” o “de damunt”, Ήπειρος, de la regió balcànica d’Epir). L’opo-
sició insular/continental es troba a l’origen mateix de la definició d’ambdós, 
però alhora apunta a la dependència d’un sobre l’altre. Així, la continentalitat 
serà el motor de la construcció no només de les seves “territorialitats” sinó que 
també definirà les “territorialitats insulars”, és a dir, les “insularitats”. D’aquesta 
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manera, priva la referència pròpia d’uns insulars colonitzats que es veuran abocats 
a haver d’adoptar les nesologies d’origen inicialment extern. La visió marítima 
del món quedarà llavors supeditada a la norma continental, fins i tot a les illes 
més remotes com ara les Pitcairns (on el seu mite fundador es vincula a l’amo-
tinament del Bounty i la seva colonització externa).

El món insular, fàcilment colonitzable per la seva condició d’espai limitat 
i controlable, esdevindrà un cau de marginats des del model central (esclaus, 
presoners, pirates, pàries i aventurers) i un refugi accidental, arran de noves 
mirades fruit del mestissatge (criollització/cosmopolitanisme) (Percopo, 2011). 
Aquestes perspectives esdevindran, amb el temps, l’origen d’una crítica alter-
nativa davant la crisi dels models imperants actuals (Céry, 2015).

La paradoxa de les illes es pot il·lustrar amb el cas de la més gran, com és 
Austràlia. Tot i poder ser considerada com a continent per les seves dimensions, 
respon conceptualment com a insularitat. Així, en el cas australià, les visions 
insulars dels aborígens van ser marginades durant segles i es troben en l’actua-
litat en procés de reconeixement. Alhora, la insularitat australiana, construïda 
des de la marginalitat de la continentalitat colonitzadora del Regne Unit, ha 
acabat per sublimar una mirada pròpia mixta que replanteja avui els ciments 
mateixos del model britànic, arran de la seva diversitat.

L’illa (taula 1) és un concepte variable que va més enllà de la seva materialitat 
física (geogràfica i quantitativa) i esdevé una insularitat entesa com a referent 
social col·lectiu (Anderson, 1991). Aquest segon concepte s’ha bastit des dels 
mites i representacions com una forma de consciència cultural comunitària, el 
que ha donat lloc a què certs autors parlin també en termes d’illeïtat o bé “la 
saviesa de les illes” (Bonnemaison, 1990). Així, la illeïtat seria la construcció 
pròpia simbòlica versus una insularitat més associada amb la mirada externa 
i vinculada en bon nombre de casos a una construcció fruit del colonialisme.

“S’ha de considerar una hipòtesi, la consciència de la insularitat copsada com un fet 
però alhora com un valor que permet reforçar el vincle social. L’illeïtat seria susceptible 
d’una veritable anàlisi per posar en valor la seva significació essencialista que involucraria 
una explicació per una banda de la singular natura reticulada i criollitzada i per altra 
banda alhora no tan mestissa i més arrelada a un passat immemorial.” (Gombaud, 
2007, p. 635; traducció personal)

La diferenciació conceptual entre insularitat/illeïtat es pot retrobar en altres 
conceptes espacials com ara territori/territorialitat, urbs/urbanitat o bé dins 
l’àmbit anglòfon en relació amb el debat conceptual entre space/place (Pocock, 
1981). S’adapta així millor a la realitat postcolonial contemporània en ésser 
definit com a concepte de transició (Violier, 2001).

En el nou escenari actual el binarisme insular/continental queda superat 
amb la recuperació dels pensaments en plural aportada des de la geopoètica 
(Riquet, 2019), que es concreta en la idea de l’arxipèlag (Ette, 2012). Tot i 
semblar antic, el concepte d’arxipèlag va ser incorporat a les llengües llatines 
al Renaixement per influència de l’italià arcipelago, al seu torn derivat del grec 
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Aigaion Pelagos (Αἰγαῖον Πέλαγος). Es tracta d’un mot que designava la mar 
Egea, caracteritzada pels seus nombrosos arxipèlags, com ara les Cíclades o 
Espòrades (Maltezou, 1998).

Taula 1. Esquema de la construcció del concepte d’illa

Concepte Illa Insularitat Illeïtat Arxipèlag

Geografia
Geografia

determinista
Geografia social

Geografia 
cultural

Geopoètica
Geofilosofia

Aproximació Quantitativa Qualitativa Etnogràfica
Literatura/arts
Criollització

Cronològic Modern Postmodern

Tot i el perill de caure en una generalització i ús retòric de la metàfora (pin-
darisme) en la geopoètica –és a dir, fer creure que l’ésser humà viu poèticament, 
i no semiòtica, damunt la terra (Meschonnic, 1990)–, s’ha de reconèixer el 
paper cabdal que es pot desenvolupar des del marge insular com a reacció 
davant la imposició dels models colonials. Així, la literatura del Carib, princi-
palment anglòfona i francòfona, per mitjà de la geopoètica, ha permès la revisió 
postcolonial contemporània dels models establerts des de mirades diverses, 
fins ara menystingudes. També ha possibilitat arribar fins i tot a popularitzar 
conceptes en llengua anglesa com ara el de serendipity (‘casualitats’), derivat 
del neologisme del segle xviii per al nom d’un personatge literari que en persa 
significava Ceilan.

La geopoètica dels arxipèlags aporta plantejaments flexibles complexos i plurals 
que permeten una aproximació diversa davant les societats contemporànies 
multiculturals i postmodernes (Müller, 2012). Als arxipèlags del Carib, ens 
trobem amb testimonis com el de l’obra d’Édouard Glissant (Glissant, 1997), 
o bé la de Léon-Gontran Damas (Gyssels, 2009), que permetran considerar 
l’espai-arxipèlag com a resposta local als fenòmens globalitzats (Voisset, 2003). 
En aquest context mestís, la identitat perd la norma per esdevenir més fluïda i 
convertir-se en una relació flexible de relació amb l’altre (Wiedorn, 2018). En 
paraules d’Édouard Glissant recollides per Radford (1982):

“La idea de la identitat com arrel única mostra la mesura en nom de la qual aquestes 
comunitats foren asservides per d’altres, i en nom de la qual es dugueren nombroses 
lluites. Però a l’arrel única, que mata al voltant, no li gosarem proposar una ampliació 
de l’arrel rizoma, que permet obrir la relació? No està desarrelada: però no usurpa el 
voltant. Sobre l’imaginari de la identitat-arrel, llancem-nos vers la identitat-rizoma. A 
l’ésser que es manifesta, mostrem-li l’estar que s’hi recolza. Defugim alhora els retorns 
de l’exaltat nacionalista, així com l’estèril pau universalista dels totpoderosos. En un 
món on tantes comunitats veuen renegar mortalment el seu dret a qualsevol identitat, 
és paradoxa el proposar l’imaginari d’una identitat-relació, d’una identitat-rizoma. Amb 

Font: Elaboració pròpia
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tot reconec aquí una de les passions d’aquestes comunitats oprimides, en suposar aquesta 
superació, tot i dur en el seu propi patiment.” (Radford, 1982, p. 7; traducció personal).

El canvi de plantejaments obeeix segons Glissant (1997, p. 18) al fet que 
“[o] n els sistemes i les ideologies han caigut i sense renunciar a la lluita que has 
de dur en el teu lloc particular, allarguem l’imaginari, vers un infinit esclat i 
una repetició a l’infinit sobre les temàtiques del mestissatge, del multilingüis-
me i de la criollització” (traducció personal). Així, Glissant (1997) troba en 
alguns dels conceptes bastits, com a formes de resistència o bé resiliència de 
les minories, una resposta davant la complexitat actual. Glissant (1997) entén 
així la criollització com un mecanisme lliure d’improvisació que ha permès 
la diversitat del mestissatge en els mons insulars i avui possibilita una nova 
mirada de pensar des del tot-món. La relació històrica d’imposició dominant 
de models (colonització) sobre les illes ha acabat per revertir-se i convertir les 
visions plurals dels arxipèlags com a alternativa que ajuda a la comprensió del 
món globalitzat contemporani (Norquay, 2002). 

2.3. El paper del cinema en les representacions territorials

L’anàlisi de l’impacte social de la imatge generada pel cinema (Sesonke, 1973) 
des de la perspectiva de la geografia (geocinema) ha estat incorporada recent-
ment (Aitken, 1994; Lefebvre, 2006). La geografia cultural ha posat en valor 
recentment el paper de certs objectes d’estudi com ara la literatura, la pintura 
i el cinema (Lukinbeal, 2005) que no havien estat considerats dignes d’estudi 
des dels models acadèmics més rígids (Kennedy, 1997). En el cas de la geografia 
espanyola (Nogué, 1982) cal destacar la tasca de Gámir i Valdés (2007, 2009) 
i Gámir (2012), o bé encara dels treballs d’Ainsa (2010), en la recerca i difusió 
de l’estreta relació de la geografia amb les arts visuals i la comunicació més en 
general (Burgess, 1990, 2015).

Les primeres anàlisis sobre la consideració de l’espai en el cinema han vin-
gut més des l’anàlisi crítica del cinema o bé per part d’historiadors (Ramírez, 
1993). Tanmateix, des de la geografia han esdevingut un objecte d’estudi per 
se. Les temàtiques tractades van des de les consideracions del paper de la imatge 
(Mottet, 1999; Bernardi, 2002) i de la seva autenticitat fins a l’impacte social de 
les representacions difoses pel cinema (Capellà, 2002; López Silvestre, 2004). 
En aquest darrer punt és interessant analitzar l’estudi concret sobre l’impacte 
i l’evolució de la construcció de l’imaginari de les illes per part del cinema de 
Gámir i Valdés (2013). Alhora també hem de fer menció de certes recerques 
centrades en el cas de Mallorca, més des d’una òptica històrica i focalitzada en 
la imatge turística (Brotons et al., 2016).

A partir de l’anàlisi exhaustiva de la filmografia de temàtica insular, Gámir i 
Valdés (2013) desglossen una evolució amb quatre grans etapes que parteixen de la 
consideració de l’aïllament fins a la visió quasi com espai temàtic turístic, passant 
per una perspectiva utòpica i de terror (taula 2). Aquestes etapes cronològiques 
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en l’evolució del concepte d’illa han tingut un impacte social en l’imaginari 
col·lectiu. La incorporació de temàtiques vinculades amb la imatge insular ha 
fixat el marges en els quals se situen gran part dels escenaris insulars actuals.

Taula 2. Taula esquemàtica del geocinema

Eivissa Cinema Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Temàtica Aïllament Paradís Terror Temàtic

Temporal 1930-1980 1960-1980 1980-2000 2000-2020

Amb tot, les etapes fixades en l’evolució cinematogràfica del concepte insular 
guarden un estret paral·lelisme amb la variació de les nesologies en general (taula 
3) (Westphal, 2001). Les primeres representacions cinematogràfiques insulars 
se centraren més en els aspectes geogràfics i físics de l’aïllament, amb un èmfasi 
en el caràcter carcerari o penal de l’illa, o bé en relació amb el seu aïllament 
gairebé claustrofòbic. Aquestes temàtiques deixaren pas cap la visió més evasiva 
de les insularitats, centrada en una representació de societats exòtiques i natures 
quasi verges en entorns paradisíacs i idealitzats. Com a contrapunt, el cinema 
va començar a desenvolupar una visió insular més negativa i vinculada amb 
el desenvolupament del gènere del terror, a mode de huit-clos, amb l’aparició 
de societats tribals perilloses, on emergeix per primer cop una referència a les 
illeïtats enteses com a nocives, per exemple, exguerrillers i perillosos endemismes 
que atempten contra la integritat del visitant. Aquest gènere derivarà cap a la 
vinculació cada cop més estreta entre les illes i les vacances, de manera que els 
turistes esdevenen un dels elements centrals en les trames i les illes, els decorats 
d’un món turístic temàtic (Connel, 2012). Dins aquesta categoria s’inclouen 
bon nombre de comèdies i sàtires dels turistes en destinacions insulars de sol i 
platja. Els diferents sotsgèneres del cinema han ajudat a generalitzar bona dels 
estereotips col·lectius contemporanis associats a les illes, alhora que han servit 
per difondre l’evolució conceptual de l’illa de la literatura a les pantalles.

Taula 3. Taula sintètica de pel·lícules sobre Eivissa

Illa/cine Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Illa Aïllament

Insularitat Paradís

Illeïtat Terror

Arxipèlag Temàtic

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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El cas d’estudi de l’illa d’Eivissa és interessant per dues raons. Per una banda, 
es tracta d’una illa amb una filmografia abundant que ha permès reflectir la va-
rietat de temàtiques enunciades en general. Per altra banda, il·lustra la imposició 
d’uns discursos i representacions per sobre de les illeïtats eivissenques pròpies.

Així, gran part de la filmografia sobre Eivissa segueix els patrons de temàtiques 
afins a altres destinacions turístiques de sol i platja, com ara les comèdies de 
turistes desenfrenats que apareixen des dels anys 1960 i arriben fins a l’actualitat. 
També Eivissa s’associa els anys 1970 a pel·lícules dins del gènere més genèric 
del terror, incloent assassins en sèrie com a Shockers: Ibiza - £99 Return (David 
Blair, 1999) i, fins i tot, zombis a Ibiza Undead (Andy Edwards, 2016). En tot 
cas, els directors de cine se centraren en destacar les particularitats úniques 
d’Eivissa, tot participant, així, al reforçament del seu imaginari. 

3. El cas pràctic: l’estigmatització d’Eivissa per mitjà del cinema

La literatura i el cinema han participat en la construcció col·lectiva d’un 
imaginari insular marginal i negatiu, a diferència d’unes propostes alternatives 
que avui esdevenen centrals per entendre les societats contemporànies. En el cas 
d’Eivissa, les illeïtats derivades de la influència del moviment hippy, però alhora 
de manera més recent del reconeixement de les visions alternatives assentades, 
indiquen bona part de les temàtiques centrades: en el lleure, la música (Capellà, 
2021), les drogues, etc. Així mateix, també s’evidencien en la multiculturalitat 
i el gènere, en un primer moment en sentit negatiu i avui més d’acord amb els 
postulats postmoderns. En el següent apartat hem analitzat com la filmografia 
sobre Eivissa ha participat en l’estigmatització de la seva illeïtat, així com en 
l’ulterior inici del reconeixement de la seva diversitat d’arxipèlag, associada a la 
constel·lació pitiüsa. Amb tot, voldríem mencionar els estudis de nissolonogies 
a les Illes Balears ja aportats pel professor Barceló als anys 1980 (Barceló, 1985, 
1997), molt inspirats per l’obra de Moles (1982); tot i les diferències d’aquests 
treballs amb els debats postmoderns plantejats en el present article, poden 
considerar-se com a antecedents. 

3.1. Anàlisi de la construcció de la imatge d’Eivissa des del cinema

El cinema (pel·lícules, documentals i videoclips) ha participat a la construcció 
(Aitken, 2006) de la seva representació. La seva imatge plasma uns paisatges i 
localitzacions autèntiques/fictícies i també permet il·lustrar moments temporals 
diversos (Sharp, 2015).

Si considerem les dimensions de l’illa, sorprèn en primer lloc veure la gran 
quantitat de pel·lícules, documentals i videoclips que s’han realitzat a Eivissa i 
que han participat a la construcció i difusió de la seva imatge. En segon lloc, 
en fer un recompte de la principal filmografia (53 pel·lícules de la filmoteca 
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d’Eivissa incloses a la taula 4), ens hem centrat només en aquelles pel·lícules 
que representen Eivissa i hem deixat de banda aquelles rodades a Eivissa, però 
que representaven altres escenaris, atès que no han participat en la construcció 
de la seva imatge. En aquest cas ens trobem amb situacions de pel·lícules que 
queden fora com a F for Fake d’Orson Welles (1974); va ser en part rodada a 
Eivissa, però no s’hi identifica l’illa en particular. En canvi, al contrari, hem 
considerat pel·lícules que, malgrat no haver estat filmades a Eivissa sinó en 
escenaris ficticis, se centren en la imatge de l’illa encara que fos només en 
aparença, com ara en el cas d’Ibiza (Alex Richanbach, 2018); de fet, aquesta 
pel·lícula va aixecar polèmica a escala local per haver-se filmat a Croàcia (fig. 2).

Les temàtiques específiques desenvolupades dins la filmografia sobre Eivissa 
s’han desglossat en cinc grans grups que reprenen l’evolució conceptual general 
de la insularitat (natura, terror). Alhora, amb una especial insistència en el cas 
eivissenc, hi reconeixem la construcció d’una imatge crítica i satírica negativa, 
al voltant de la festa en sentit ampli (festa, música, sexe, drogues).

Taula 4. Temàtiques específiques a Eivissa

Temàtiques Nombre 
de films Exemples (Director i any)

Música DJ 13
Marishka (1983), Salvatores (2002), Delgado 
(2003), Dowse (2004), Jennings (2012), Sander-
son (2015), Temple (2019)

Festa 11
Grañena (1966), Pécas (1979), Pröttel (1984), 
Winters (2003), Onteniente (2004), Nijenhuis 
(2013), Richanbach (2018), Lemort (2019)

Sexual 7 Mann (1967), Monnet (1971), Rothemund 
(1978), Bye (2000), Roll (2004)

Drogues 4 Kerbosch (1969), Schroeder (1969), Blair (1999), 
Turner (2016)

Natura 3 Huda (2001), Kanot (2015), Taihuttu (2016)

Resta (policíaca/
terror) 16 Barbet (1969), Welles (1973), Schwaiger (2011), 

Deymier (2013)

En el cas d’Eivissa, d’una banda, gran part de la filmografia segueix els pa-
trons de temàtiques afins a altres destinacions turístiques de sol i platja, com 
ara les comèdies de turistes desenfrenats que apareixen des dels anys 1960 fins a 
l’actualitat. D’altra banda, també s’associen pel·lícules d’Eivissa dins del gènere 
més genèric del terror, en espais insulars amb assassins en sèrie com Shockers: 
Ibiza - £99 Return (David Blair, 1999) o bé fins a zombis a Ibiza Undead (Andy 

Font: Elaboració pròpia
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Edwards, 2016) més desenvolupades en els anys 1970. Tot i així, els directors 
de cine se centraren en les particularitats úniques d’Eivissa, tot participant, 
alhora, del reforçament del seu imaginari. 

Així, per exemple, l’interès pel món hippy va iniciar-se en pel·lícules i do-
cumentals des dels 1960 que intentaven explicar i mostrar el contrast amb les 
formes de vida més tradicionals eivissenques com a Idilio en Ibiza (José López 
Clemente, 1961), o bé centrar-se en la curiositat de les formes alternatives 
d’aquestes comunitats com a More (fig. 1) (Barbet Schroeder, 1969). Aquest 
interès arriba fins a projectes més recents com Cala Nova-The Other Ibiza (Gino-
Taihuttui Israel Rojo, 2016), on es presenta el tema hippy de forma més asèptica 
i gairebé etnogràfica. Amb tot, molts directors aportaran des d’una perspectiva 
moralista una visió contra pràctiques realitzades desafiant les normes establer-
tes, com és el cas de trames de pel·lícules vinculades amb sectes –per exemple, 
Bluu: Lastdays in Ibiza (Deymier, 2013)–, sexe –Hallucination Generation (Ed. 
Mann, 1967), Kevin & Perry: Avui Mullem! (Ed. Bye, 2000) o encara People 
(Fabien Ontinyent, 2004)– o el consum descontrolat de drogues com a Ibiza, 
zon en zonde (Roeland Kerbosch, 1969). Aquest és l’apartat que més pel·lícules 
recull i que ha participat a forjar la imatge estigmatitzada d’una Eivissa salvatge.

Arran de la filmografia, es planteja saber el grau d’influència del cinema en 
el procés d’estigmatització d’Eivissa. Alternativament, la filmografia podria no 
haver fet més que reflectir i amplificar una imatge d’imposició externa prèvia 
a aquesta illa. De ben segur que es tracta d’un procés recíproc que es retroali-
menta, on l’únic resultat col·lateral ha estat l’enfortiment de la imatge d’Eivissa 
al món. Amb tot, el fet que les pel·lícules, documentals i videoclips incloguin 
cada vegada més el mateix topònim Ibiza en el seu títol deixaria entendre que 
la imatge Eivissa té ja un nom i representació pròpies.

Dins la perspectiva revisionista més recent de recuperació de la imatge d’Eivissa, 
trobem pel·lícules i documentals com l’esmentada Cala Nova-The Other Ibiza 
(Gino Taihuttu i Israel Rojo, 2016) o la sèrie de reportatges sobre testimoniatges 
que IB3 (2017-2018) ha fet sobre l’Eivissa actual. Aquesta sèrie, que s’anomena 
People from Ibiza, pretén endinsar-se en els testimonis personals per trencar 
amb la imatge estigmatitzada prèvia construïda, com és el cas d’Ibiza Occident 
(Gunter Schwaiger, 2011). Tot i això, bona part de les temàtiques específiques a 
Eivissa giren al voltant de la festa i dels DJ, com, per exemple, a Hey DJ (Migel 
Delgado, 2003) o bé al documental Fatboy Slim Live at Ibiza 123 Rocktronic 
Festival (Phil Jennings, 2012); una altra mostra en aquest sentit és Charts the 
History of the Island Ibiza, Leading to Its Current Status as the Clubbing Capital 
of the World (Julien Temple, 2019). 

Tampoc hem de descuidar en aquest apartat les intervencions en números 
temàtics sobre Eivissa en sèries espanyoles. És el cas de Cuéntame... (temporada 
4, capítol 65, Paraísos y purgatorios) o del capítol sobre Eivissa i Formentera de 
la sèrie España, entre el cielo y la tierra. Ambdues presenten l’escenari d’Eivissa 
de forma més general, tot i seguir amb la imatge establerta. 
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Figura 1. Cartells de pel·lícules sobre Eivissa
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Una de les qüestions que pot cridar més l’atenció en un primer repàs de la 
cinematografia sobre Eivissa és el caràcter internacional dels seus directors, 
des dels inicis fins a l’actualitat: espanyols, però també francesos, alemanys, 
anglesos, estatunidencs, canadencs, holandesos i italians, entre altres. Aques-
ta nòmina denota l’interès de tots aquells que s’han acostat a l’illa, i alhora 
n’han participat en la projecció global. Més enllà dels subgèneres i temàtiques 
específiques, les diferents pel·lícules revisades narren d’una forma o altra com 
l’experiència de l’illa (illeïtat), tot i ser estigmatitzada, és capaç de transformar 
la vida dels protagonistes, com un arxipèlag projectat en el tot-món.

3.2. Les tres etapes en el reconeixement de la illeïtat eivissenca

Una anàlisi més acurada de l’evolució de la filmografia sobre Eivissa per-
met considerar, d’entrada, una etapa dels anys 1960 als 1990 on el principal 
objectiu era reproduir la superficialitat de l’estereotip estigmatitzant per anar 
contra la norma establerta. En canvi, més recentment, els anys 1990 i 2000 la 
filmografia ha estat cada cop més centrada en documentals, que s’han endinsat 
a desmuntar l’imaginari estigmatitzat de festa i descontrol (Capellà, 2018). 
Ara, s’intenta entendre la contradicció de la supervivència d’Eivissa dins d’un 
món creixentment més normat i gris. La illeïtat d’Eivissa passa a convertir-se 
en aquesta filmografia més recent en un clam de resistència i llibertat que 
serveix com a vàlvula de fuita per repensar el món, des de perspectives plurals 
postmodernes, davant d’un món presoner immers en el seu quotidià (fig. 2).

Les illeïtats serveixen per replantejar els límits i normes establertes i esdevenen 
un aprenentatge per a tots. Les visions abans menystingudes són cercades avui 
en dia com a resposta davant la crisi social de valors establerts. Així, en el cas 
concret d’Eivissa, fins i tot darrera la superficialitat de la comèdia de pel·lícules 
més comercials com Ibiza (Richanbach, 2018), s’empra l’illa com a element per 
replantejar les normes establertes. L’experimentació hi esdevé clau per bastir 
noves perspectives més obertes, tolerants i plurals sobre la vida. 

Eivissa aporta una illeïtat reconeguda després d’una llarga estigmatització, 
dins d’un arxipèlag universal. La seva supervivència i resistència a les visions 
homogeneïtzadores és reconeguda, amb la universalització del seu nom, tot 
esdevenint una mirada alternativa oberta i flexible per a tothom. 

4. A mode de síntesi: la descolonització insular

El cinema ha participat en la representació col·lectiva de la marginació 
d’Eivissa, però en l’actualitat ha ajudat al seu reconeixement universal dins del 
procés de descolonització conceptual insular. Les nesologies són el fruit de les 
conseqüències de les marginacions externes dins models unívocs i serveixen 
avui per replantejar modes de supervivència plurals basats en la convivència i 
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el diàleg. Amb tot, encara moltes illeïtats no han trobat el seu reconeixement 
dins d’aquesta constel·lació insular; això atany, fins i tot, bona part dels seus 
mateixos habitants, que han vist negats aquest dret i han acabat per adoptar 
mirades alienes com a pròpies (assimilació).

En aquest cas d’estudi insular concret, l’arxipèlag pitiús espera per poder 
expressar la seva diversitat, fruit d’una rica història de superacions i sacrificis, 

Figura 2. Les illeïtats de referència dins les societats contemporànies
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per exemple, la gairebé anul·lació de la illeïtat formenterenca, en quedar des-
habitada per diferents períodes i motius entre els segles xiii i finals del xvii; 
tampoc encara no s’ha vist reconeguda l’estreta relació marítima (nesiota en 
arxipèlag) entre una part d’Eivissa i de Formentera en es Freus, per imposició 
de la visió unívoca epeirota centrada en Eivissa.

4.1. Descolonització conceptual d’Eivissa

En homenatge a la visió del filòsof, recentment traspassat, Antonio Esco-
hotado (1941-2021), resident a l’illa, podem fer una síntesi de les aportacions 
de les visions perifèriques plurals de les illes, a diferència de la mirada unívoca 
continental, en paral·lel a la dicotomia llibertat/autoritarisme. Les illes han 
esdevingut refugi per a pensaments alternatius, des dels centres d’imposició 
continentals autoritaris (Offe et al., 1990). En aquest sentit, s’han transformat 
en laboratoris d’execució d’utopies, com, per exemple, amb les comunes hippies 
dels anys 1960, o bé encara en la plasmació de l’hedonisme des de l’experi-
mentació personal dels turistes, en alguns dels grans clubs de l’illa blanca. Un 
exemple seria el cas d’Amnesia que fou creació justament del mateix filòsof 
com a “taller de l’oblit” als anys 1970, per desconstruir i repensar el món des 
d’altres vies. En l’actualitat també la tematització de l’illa, com a mitificació 
conceptual del turisme, podria considerar-se com una nova forma de projecció 
de les utopies externes (Allemand, 2010). En aquest sentit, les illes esdevindrien 
les projeccions dels anhels i pors dels continentals i, alhora, un perill per al 
model imposat. D’aquí emergeix l’origen de la seva estigmatització sota una 
persecució moralitzadora. 

Les illes han aportat visions plurals, al marge de les normes i han esdevingut 
l’argumentari de molta de la filmografia existent, en un procés molt sovint 
moralitzador contra el perill que representen davant l’ordre establert. Amb tot, 
no hem d’oblidar que les illeïtats són el fruit del mestissatge i adaptació dels 
insulars respecte de la mirada d’uns externs nouvinguts que han projectat en 
aquests espais insulars els anhels que no trobaven. Les illes han esdevingut per 
als nouvinguts un espai de creació plural però alhora els han mostrat el valor 
de l’adaptació com a via de supervivència davant l’altre.

Els autòctons han sabut incloure la riquesa d’aquests nouvinguts però, en 
certa mesura, no han tingut l’opció de poder establir el seu propi referent des 
d’una descolonització conceptual del continent. La mirada marítima es re-
coneix com una parcialitat dins les visions mestisses plurals, però encara està 
subjecta a un ple reconeixement, sense dependència de les visions continentals 
imposades. Eivissa en aquest sentit és el fruit de l’arribada de pobles, però el 
reconeixement de l’adaptació plural, com a part del referent propi insular marítim 
de l’arxipèlag pitiús, segueix pendent. Així, els referents insulars segueixen les 
visions dependents encara dels territoris continentals. Manca, per tant, poder 
establir-se un referent real marítim d’arxipèlag, per exemple, a nivell pitiús, o 
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bé encara gimnèsic o balear (Carranza, 2021). Això es deu a la imposició de 
certs models de dominació “territorials”, com ara des de Palma sobre la resta 
d’illes, o bé encara des de Ciutat d’Eivissa sobre Formentera. 

4.2. Tonada a l’arxipèlag

Les illes després de la seva marginació replantegen els conceptes continentals 
unívocs establerts, com s’ha vist respecte de l’evolució general de la seva imatge 
en el cinema, així com en el cas concret d’Eivissa. Tot i això, l’actual imposició 
d’una imatge gairebé temàtica de l’illa com a escenari idíl·lic i reclam turístic 
(fig. 3) segueix com una nova forma d’imposició, en replicar la dependència 
subscrita tant per part dels externs com per una bona part dels mateixos insulars, 
en veure-s’hi abocats com a forma de vida. En aquest escenari queda encara 
poc marge per a la construcció d’un referent desvinculat. 

Figura 3. Un arxipèlag per evitar caure en un parc turístic temàtic: 
Podenco bronzejat, de Marina Penhos (2014); acrílic sobre tela, 110 × 80 cm.
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Costen encara trobar els referents diversos de l’arxipèlag pitiús, més enllà de 
les insularitats específiques d’Eivissa i, en part, de Formentera. Potser darrere la 
geologia (en no ser poblades) de les vora més de 60 illes menors de l’arxipèlag 
com es Vedrà, Tagomago o Espalmador, entre d’altres,2 trobem els espais i temps 
de reflexió d’uns imaginaris marítims plurals autònoms. La seva intranscendèn-
cia inicial els converteix en els topoi transcendentals per a la descoberta d’uns 
imaginaris infinits al marge d’imposicions i on s’obren davant els nostres ulls 
una constel·lació de referents possibles més enllà dels imposats.

La pintora argentina i eivissenca d’esperit Marina Penhos (fig. 3) sap expressar 
en el seu quadre Podenco-bronzejat, aquesta illa temàtica del turisme “bronzejat” 
que segueix a l’espera de la mirada de l’arxipèlag, amb la vista d’es Vedrà al 
fons, per retrobar el seu caràcter genuí, com és en el cas del ca eivissenc.

Tot i les barreges i adaptacions, l’arxipèlag –en aquest cas concret el pitiús– 
ha sabut conservar els seus referents ètnics, no només en les espècies, sinó fins 
i tot en les particularitats genètiques. El cas de les recents recerques d’antro-
pologia física sobre el cromosoma Y, i més en particular al voltant del llinatge 
minoritari patern T1a1-L162(xL208), han permès demostrar, el manteniment 
dels vincles entre descendents com el cas dels Ribes (Rodríguez et al., 2009) 
que demostrarien l’existència d’un referent directe marítim mediterrani comú 
de fa 2600 entre Eivissa, Sardenya i Sinope. Aquest argument s’ha vist reforçat 
en d’altres estudis, amb la troballa d’una ancestre genètic que es remuntaria 
al neolític, a més de 8800 anys (Alkan et al., 2014). La illeïtat física hauria 
romàs latent, darrere l’aparent imposició cultural externa posterior i a l’espera 
de trobar el seu moment per establir-se en un referent propi que revolucioni 
els ciments de les normes establertes.

Les illeïtats en les societats postmodernes han aportat noves mirades que 
permeten reconsiderar les normes imposades, però alhora esperen encara per 
ser descolonitzades conceptualment i poder lluir la constel·lació dels seus arxi-
pèlags i enriquir els nostres imaginaris i referents amb filmografies pròpies. El 
cas d’Eivissa ens ha permès il·lustrar un debat més general, el de la recuperació 
de les mirades des de les illes en el marc d’un món global, que permet el seu 
enteniment com a gran arxipèlag que interioritza la seva varietat i diversitat. 
Aquesta visió postcolonial, tot i aparèixer en la revisió postmoderna del món 
contemporani, guarda un origen ben antic.

Estrabó ja en la seva Geografia fa 2000 anys rescatava el llegat immemorial 
d’Homer dins l’Odissea. La seva mirada plural sobre l’altre s’establia com un 

2. L’univers de l’arxipèlag pitiús: es Vedrà, es Vedranell, Illots de Porroig, Espartar, Bosc, na Bosc, Bleda Plana, sa 
Conillera, Illa de ses Rates, Farellons, Illot de Cala Salada, ses Margalides, Entrepenyes, sa Galera, Formigues, Punta 
Grossa, sa Corbeta, Illot de s’Hort, Tagomago, Illa d’es Canar, Illa de Santa Eulària, illa Redona, Lladó, es Malvins 
(Malví Gros, Malví Petit, es Malví Pla), l’Esponja, Sal Rossa, s’Escullet, Escull d’es Pas, Escull de Tramuntana, Escull 
Vermell, Esculls de ses Punxes, Escull de s’Espartar, s’Escull de Cala d’Hort (es Daus: Dau Gros, Dau Petit), es Freus, 
Illa des Penjat, en Caragoler, en Caragoler Petit, Illes Negres (Illa Negra Grossa, Illa Negra Petita), s’Espalmador, 
Illa des Porcs, Esculls des Pas, Illa de sa Torreta, Casteví, Illa de s’Alga, s’Espardell (ses Illetes: Escull d’en Palla, Illa 
Redona, Illa d’en Forn, Illa de Tramuntana), Escull des Cossaris, Illa des Fonoll Marí, Illa Plana, Illa de s’Aigua 
Dolça), Espardelló, Escullet des Pujols (Illa des Pujols, Escull des Polp), Escull Pla, Illa de la Savina i es Pont de s’Ase.
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periple per un arxipèlag d’illes misterioses i diverses. Sacerdotesses, sirenes i 
ciclops mostraven uns universos diferents, seductors i perillosos als ulls d’aquests 
navegants intrèpids. Així doncs, la geografia, després d’un llarg periple, retorna 
al seu arxipèlag d’origen i recupera el lloc central dels imaginaris que responen 
a la diversitat cultural existent.
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