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Barcelona cosmopolita,
gènesi i planejament de la ciutat turística
Saida Palou Rubio1
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Universitat de Girona

Agustín Cocola-Gant2

Centro de Estudos Geográficos, Universidade de Lisboa

1.

2.

Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i Premi Ciutat
de Barcelona d’Història Agustí Duran i Sanpere 2011 per la tesi doctoral Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010). Actualment és
investigadora a l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i professora associada
a la Universitat de Girona. És autora de recerques i publicacions en el camp de la història
i l’antropologia del turisme i dels usos turístics del patrimoni cultural. Ha coordinat les
jornades i la publicació del llibre Destinació BCN. Història del turisme a la ciutat (Efadós
2016). És membre de la Junta Directiva i del Consell de Redacció de l’Institut Català d’Antropologia i del Comitè Editorial de la Revista d’Etnologia de Catalunya.
Doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i doctor en Geografia Humana
per la Universitat de Cardiff. Actualment és investigador al Centro de Estudos Geográficos
de la Universidade de Lisboa. És especialista en estudis urbans, una àrea en la que ha
investigat la relació entre patrimoni arquitectònic i identitat nacional, recreació de centres
històrics i promoció urbana, així com turisme i gentrificació. És autor del llibre El Barrio
Gótico de Barcelona. Planificación del Pasado e Imagen de Marca (Madroño 2011).
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1. La reedició d’una obra i una ideologia

L’any 1908 la Imprenta de la Vda. de Luis Tasso de Barcelona publicava el llibre Barcelona cosmopolita, un breu tractat de setanta pàgines
que plantejava la imperiosa necessitat de convertir Barcelona en una
ciutat turística i moderna. El llibre va ser escrit per Gonçal Arnús
(1878-1945), net d’Evaristo Arnús, prohom barceloní fundador de la
Banca Arnús i membre promotor de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Gonçal Arnús també va participar en l’activitat financera
barcelonina de principis de segle, i ho va fer de la mà de Francesc
Cambó, amb qui fundaria, l’any 1917, l’Hotel Palace, considerat el
primer allotjament de luxe de Barcelona. Gonçal Arnús va ser membre de la Junta Directiva de la Sociedad de Atracción de Forasteros
de Barcelona (SAF), el sindicat de promoció turística que al llarg de
pràcticament tres dècades (entre 1908 i 1936) intentaria incentivar
l’arribada de turistes a Barcelona i promoure l’organització interna
de la destinació. La SAF va ser finançada a través de subvencions
públiques (provinents de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona)3 i
a través d’aportacions privades, que van augmentar i sustentar l’activitat del sindicat fins als darrers dies de la seva vida, el juliol de
1936. L’alta burgesia barcelonina no només connectaria ràpidament
amb les estratègies i actuacions de foment turístic impulsades per
l’Ajuntament de Barcelona a través de la Sociedad de Atracción, sinó
que les sostindria tant en un sentit discursiu com econòmic.
3.

Al cap dels anys també seria subvencionada per la Diputació de Girona i per diversos
ajuntaments de poblacions catalanes (Arenys de Mar, Berga, Igualada, Molins de Rei, Sant
Feliu de Guíxols i Vic).

10

Barcelona cosmopolita, gènesi i planejament de la ciutat turística

Això explica que en molts sentits la SAF acabés actuant com a mitjà
de propaganda directa de les empreses i industrials que la finançaven, fet que ja des d’un bon inici aniria associant el turisme als interessos particulars de les classes benestants barcelonines i catalanes.
El llibre Barcelona cosmopolita va ser la primera evidència i demostració pública d’un pensament i una ideologia destinada al foment turístic
de Barcelona. Les seves pàgines traspuaven les aspiracions i visions de
futur que una part de la societat barcelonina va plantejar per a la ciutat de Barcelona. El concepte que Arnús tenia de la ciutat i del turisme
partia d’un ideal burgès, d’un model que en molts sentits era l’antítesi
de la mateixa realitat. Gonçal Arnús reproduïa la ideologia d’una determinada classe política i socioeconòmica de signe liberal, que ja des
de finals del segle xix conreava un pensament pretesament modern i
emancipador per a Barcelona. S’advocava per un canvi de model cívic,
econòmic i territorial, i el turisme semblava destinat a convertir-se en
la nova indústria del segle xx, l’activitat que havia de transformar la
ciutat de Barcelona en un producte i valor de mercat. La SAF fou l’encarregada de construir, divulgar i exportar aquest relat urbà i turístic,
que recollia els referents i models de les grans capitals europees, com
ara París, Londres o Berlín. La mirada a Europa, i no a Espanya, va ser
recurrent en el catalanisme polític de principis de segle, en el marc del
qual es va inscriure el projecte turístic de Barcelona.
Per mitjà del turisme s’havia de produir un canvi en l’escala i la valoració de la ciutat, així com en el seu model de productivitat. La nova
indústria turística que emergia a Europa ja des de mitjans del xix
s’havia de basar en noves pautes de consum més que no pas de producció, i havia de fer rendibles i consumibles gran part dels recursos
de la ciutat, un fet inèdit fins aleshores a Barcelona. L’impuls turístic
de la ciutat havia de fer possible un canvi estètic i funcional del conjunt urbà, havia de fer possible que Barcelona fos valorada més per
la seva forma de ser consumida que per allò que produïa. Mitjançant
la revaloració i exhibició del patrimoni cultural, la capitalització de
la ciutat i la construcció d’un nou relat urbà d’aire nacionalista, el
turisme seria utilitzat com la nova estructura de poder de les elits
barcelonines. Aquest seria, en essència, el nou discurs cívic i turístic
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impulsat per les elits barcelonines a principis del segle XX. Veurem,
però, que la tensió i la distància entre allò que es va propagar a nivell ideològic i la materiaitat dels fets fou considerablement enorme,
perquè, de fet, mai no es va poder abraçar el somni de la gran ciutat
turística tal com Arnús i la SAF el van imaginar.
La construcció turística de Barcelona no es va deure a un fet espontani
o atzarós. Va requerir un plantejament, una estratègia. Molt abans que
esdevingués una ciutat global i visceralment turística, Barcelona tenia
un marcat caràcter industrial, comercial i revolucionari, i una població
que s’estratificava i expandia al seu pla. L’arribada de forasters i l’orientació de la ciutat a l’economia dels serveis i l’oci es va anar produint
de forma gradual durant les primeres dècades del xx gràcies a l’impuls
de l’administració local i el sector privat. El turisme va anar despertant
lentament seguint el model d’altres ciutats europees, avesades ja des
de feia dècades a la cultura turística. Tot plegat no va sorgir de forma
merament espontània ni per simple inèrcia, sinó que ho va fer, en part,
gràcies a l’impuls d’un determinat planejament polític i ideològic, la
gènesi del qual es trobava a l’obra de Gonçal Arnús. La història del
turisme barceloní naixia dels discursos, imatges i somnis de grandesa
que una part de les elits barcelonines van construir a principis del segle
xx. En aquest context va aparèixer per primer cop la categoria de ciutat
turística, una concepció que portava implícits els valors del capitalisme
i la societat de l’oci i el consum. La propagació d’un pensament hegemònic destinat a promoure i justificar l’arribada de visitants estrangers
constituí un fet consubstancial al naixement de la indústria del turisme
a Barcelona, raó per la qual entenem els inicis d’aquesta història en el
marc d’un determinat planejament polític i econòmic més ampli.
Part de la població barcelonina ignoraria o s’oposaria a l’estratègia
turística proposada per les institucions i sectors dominants, i consta
que no acabà d’assimilar els discursos i estratègies de promoció turística ideats per l’administració i els sectors econòmics interessats
en aquesta transformació. No era, només, qüestió d’escepticisme. Era
perquè el turisme no formava part de la vida de la majoria d’habitants
de Barcelona. A principis del xx el turisme era, fonalmentalment, una
activitat associada a comportaments extravagants i tan sols a l’abast
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d’una petita part de la societat (burgesos, artistes, professionals liberals), i no seria ben bé fins a finals dels anys vint i principis dels
trenta que aquesta activitat experimentaria certa popularització. Per
a Arnús, però, la veritable socialització del turisme no tenia tant a
veure amb empeltar la societat barcelonina de temps i llocs d’oci, sinó
amb capacitar-la per esdevenir una comunitat receptora de turistes i
capital estranger.
L’obra Barcelona cosmopolita fou idealista i alhora crítica. Arnús realitzà una radiografia de la ciutat, i ho feu des de la talaia pròpia de les
classes benestants. No es va estalviar crítiques ni retrets, ni tampoc
exigències i propostes dirigides tant a les elits i representants de les
classes polítiques i institucions (grup social en el qual l’autor s’incloïa) com als obrers i a la ciutadania en general. La tesi que va defensar
amb fermesa va ser la del turisme comprès com un bé col·lectiu, cívic i
patriòtic, per això Arnús va escriure per a tots els barcelonins, perquè
entenia que tota la ciutat es podia beneficiar dels guanys de la nova
indústria. L’objectiu principal del llibre va consistir a defensar la conveniència d’atreure forasters a Barcelona, i sobretot proposar mesures per fer-ho possible. D’una banda, doncs, el llibre pot ser llegit com
un tractat revelador sobre l’economia política del turisme de principis de segle xx. En un context en el qual el turisme començava a ser
una indústria emergent a Europa, Barcelona cosmopolita partia de
la base que els viatgers no visitarien Barcelona de forma espontània,
sinó més aviat al contrari; Arnús era conscient que el turisme era una
indústria socialment organitzada, i com a tal havia de ser institucionalment potenciada a fi de propiciar-ne el desenvolupament. D’altra
banda, el llibre és un document inèdit i únic sobre història urbana i
social de Barcelona, i sobretot un tractat visionari a propòsit de la
funció estratègica del turisme en la configuració i transformació de
la ciutat. En aquest sentit, la lectura contemporània del llibre Barcelona cosmopolita mostra que moltes de les mesures adoptades en les
últimes dècades per potenciar la indústria de l’oci ja estaven presents
en l’imaginari de la burgesia local de principis del xx. L’obra també
és visionària en la concepció que l’autor fa del terme turisme, ja que
la promoció de l’activitat turística no estaria encaminada a atreure
visitants de curta estada, sinó sobretot nous residents d’economies
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més avançades. En aquest sentit, Barcelona cosmopolita representa
un al.legat a favor de la modernització i la necessitat de deixar de
ser una ciutat de província i segona capital d’un estat semiagrari,
per convertir-se en una gran urbs cosmopolita i europea. Barcelona
s’havia de transformar, per mitjà del turisme, en un centre nodal dins
una xarxa global, dinàmica i competitiva integrada per ciutats cada
cop més expansives i interconnectades entre si. Era el moment de
les ciutats estat, la idea de nació condensada a la vida urbana, les
ciutats com a exponents de poder i prestigi. El fet de situar Barcelona
al mapa internacional significava abraçar les grans capitals del capitalisme avançat. Amb aquest objectiu, el llibre Barcelona cosmopolita
proposava una sèrie de mesures de modernització política, urbanística, social i cultural que en gran mesura han estat portades a terme
al llarg del segle xx.
Del pensament d’Arnús en destaquem almenys tres valors o característiques: d’una banda, l’adopció d’una perspectiva global i universal
de Barcelona. De l’altra, la importància de capitalitzar i rendibilitzar
els recursos de la ciutat en clau de mercat, un fet inèdit fins aleshores. I per acabar, i unit a aquest paradigma, cal destacar una visió
elitista del turisme i la ciutat, que es pretenia orientar a un tipus de
mercat i formes de consum que en aquells moments no formaven part
dels interessos de la majoria de la seva població.
La lectura contemporània del llibre Barcelona cosmopolita ens porta
a fer una interpretació històrica i estructural del fet turístic a Barcelona, ja que ens permet identificar els orígens i fonaments polítics,
ideològics, socioculturals i econòmics que en van sustentar el naixement i desenvolupament. En els seus inicis, el turisme va ser concebut com un element estructurant que havia de modificar tant l’essència com l’estètica de Barcelona, i aquesta idea ha perdurat al llarg
del temps i s’ha incorporat a les diferents estratègies de promoció de
la ciutat-destinació. L’anàlisi històrica i estructural del fet turístic
ens permet identificar la pervivència d’algunes de les seves estructures bàsiques, tant ideològiques com materials, així com la connexió
d’aquestes estructures amb les bases econòmiques, urbanístiques i
socioculturals de la ciutat. Així, creiem que la lectura contemporània
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de l’obra d’Arnús obre un diàleg entre passat i present, identitat i
alteritat, carrer i consum, indústria i turisme, patrimoni i espectacle.
No plantegem aquestes dialèctiques com a oposicions tancades, sinó
com a parts d’uns mateixos constructes i estratègies que s’han anat
redefinint amb el pas dels anys.
El propòsit d’aquest text introductori, en el qual recuperem algunes
de les idees plantejades en investigacions prèvies (Cocola-Gant, 2011;
Palou Rubio, 2012; Cocola-Gant i Palou Rubio, 2015), és contribuir a
la interpretació i coneixement de l’obra i pensament de Gonçal Arnús,
que fou la veu de tota una classe social de la Barcelona de principis
de segle. En les nostres primeres recerques havíem destacat la importància d’aquest llibre i la seva contribució al desplegament turístic de
la ciutat. En aquest text aprofundim en algunes de les idees prèviament analitzades i proposem una nova interpretació de l’obra d’Arnús en clau d’economia política del turisme i del vincle entre projecte
turístic i nacional.
Agraïm a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona el seu meritós
treball en la salvaguarda i divulgació de la memòria, el patrimoni i el
coneixement de la història de Barcelona. Volem agrair especialment
a Xavier Tarraubella, qui va estar el seu director al llarg de 17 anys,
l’interès, suport i confiança que sempre ha dipositat en nosaltres.4

4.

Aquesta publicació forma part del projecte nacional Turismo y performatividad de la identidad local: nación y región desde una perspectiva postcolonial y de género (Catalunya y
Balears: siglos XIX-XXI). Referència: HAR2017-83005-R.
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2. Un tractat sobre economia política del turisme

La indústria del turisme començà a emergir a Europa durant la segona meitat del segle xix. Es diu que el turisme modern com a tal va
néixer a Anglaterra a la dècada de 1840 (Urry i Larsen, 2011) a causa
d’una sèrie d’esdeveniments de gran transcendència que van contribuir al seu desplegament i expansió, com ara el desenvolupament del
ferrocarril (un fet que va possibilitar el transport de persones a baix
preu), la creació del primer hotel prop d’una estació de tren a la ciutat
de York l’any 1841 i l’aparició de la fotografia, que va facilitar la creació d’imatges i representacions idealitzades de possibles destinacions.
La creació de balnearis a les zones costaneres com a espais de salut
i descans (un fenomen derivat de les males condicions de salubritat
als centres industrials i associat als plantejaments de l’higienisme)
també va constituir un factor rellevant en l’inici del turisme. Sens
dubte, però, el fet que tingué més transcendència en relació amb el
naixement de la indústria del turisme va tenir lloc l’any 1841, quan
Thomas Cook va emprendre el primer viatge organitzat de la història. Cook va establir acords amb companyies de ferrocarril i establiments hotelers per abaratir els preus en casos de grups nombrosos i
va inventar cupons que incloïen el desplaçament i l’allotjament, de
manera que per al turista individual resultava més econòmic viatjar
amb Thomas Cook que fer-ho per si sol. El viatge organitzat, a més,
reduïa riscos i facilitava l’experiència del turista, proporcionava més
seguretat davant de possibles imprevistos i, finalment, el viatger no
s’havia de preocupar per cap aspecte logístic relacionat amb el viatge,
com per exemple l’allotjament, el menjar o les visites.
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Els viatges del primer operador turístic modern van arribar al continent a través del desenvolupament de les companyies navilieres.
Els cupons de Thomas Cook van portar milers de turistes anglesos a
França, Itàlia i Suïssa, i el 1868 Cook ja havia organitzat viatges per
a dos milions de persones. A finals del segle xix ja existien nombrosos
operadors turístics a diversos països europeus. Destinacions com Suïssa rebien al voltant de dos milions i mig de visitants cada estiu. La
indústria turística estava organitzada i s’expandia.
Un temps abans de la publicació del llibre Barcelona cosmopolita,
Cook establia a Barcelona la primera sucursal de l’agència a l’Estat espanyol. Un incipient mercat de serveis turístics començava a
emergir a centres urbans com Barcelona, fet que representava una
palanca, i alhora símptoma visible, d’un profund canvi en l’orientació econòmica de la ciutat. Tot i així Arnús lamentaria que la indústria turística encara era inexistent a la ciutat i proposava millorar
el sistema de transport —ferrocarril, port i carreteres—, l’oferta
d’allotjament, restauració i la relativa a les activitats culturals. Calia
preparar la ciutat, fer-la apta i còmoda per als visitants potencials.
Arnús proposava la millora de la neteja i la seguretat a l’espai públic,
l’eliminació de la mendicitat, l’embelliment urbà i la restauració de
monuments, i fins i tot proposà programes d’educació a la població
encaminats a respectar el foraster.
La burgesia local era conscient de les possibilitats que el turisme podia
oferir al conjunt de la ciutat, però necessitava la complicitat ciutadana
i el suport estatal. Aquesta qüestió és fonamental en l’obra d’Arnús, fins
al punt que el llibre representa el primer text conegut que reflecteix el
naixement d’un lobby turístic, la missió del qual era influir en les decisions polítiques de la ciutat. Barcelona cosmopolita reclamava inversions públiques per al desenvolupament del sector i l’adaptació de les
infraestructures d’acollida, raó per la qual gran part de l’obra d’Arnús
estava encaminada a justificar el turisme com un sector econòmic que
beneficiaria el conjunt de la població, i no sols la burgesia local.
L’objectiu d’aquesta publicació fou, en primer lloc, exercir influència
sobre l’administració i el sector privat. Arnús tenia clar que el naixe-
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ment d’una destinació turística requeria la intervenció pública, i que
d’alguna manera era l’Estat qui havia d’assumir la inversió inicial.
En aquest sentit, l’historiador nord-americà S. Pack (2009) constata
que els primers projectes institucionals relacionats amb el turisme a
la península es van posar en marxa no com a resposta a l’afluència
de turisme, sinó amb el desig de fomentar-la.5 Un lloc turístic sempre
és un lloc social i políticament organitzat amb la iniciativa del poder
econòmic i el suport del poder públic, i cap espai de consum neix de
forma espontània o atzarosa. Hem d’entendre, doncs, que el treball
d’Arnús, i conseqüentment l’obra de la SAF, no va consistir en una
obra reactiva, sinó eminentment proactiva a favor de l’entrada de
turisme a la ciutat.
L’obra d’Arnús vingué a ser el presagi d’un nou model d’organització econòmica, social i cultural del cos urbà, que tenia com a base el
consum de la ciutat, sobretot per part de ciutadans amb més poder
adquisitiu que el resident habitual. Arnús sostenia que el turisme i
l’atracció de nous residents adinerats podria representar una nova
indústria a explotar, i proposava un nou pla d’acció per al desenvolupament d’una activitat econòmica que, dècades més tard, jugaria un
paper important en el procés de reestructuració urbana de la Barcelona postindustrial.
Eren temps de canvi. Cal no perdre de vista que aquesta obra va ser
escrita poc després de la pèrdua de les colònies de l’any 1898, fet que
va provocar una profunda crisi en un ja de per si dèbil model industrial espanyol. Les colònies representaven el principal mercat exterior
de la indústria catalana, de manera que calia buscar nous models de
creixement econòmic i expansió cultural. Els primers indicis del desplegament del turisme a la península Ibèrica havien començat a ser
perceptibles a la dècada de 1840 en el marc de la superació de la postguerra de la Independència i la consolidació del règim polític liberal
després de la primera guerra Carlina (Vallejo Pousadas, 2017). A partir de 1900 els programes de modernització es van anar associant als
5.

Durant la II República va continuar sent així, i amb la Guerra Civil, sosté Pack, aquest fet
va adquirir un caràcter més propagandístic, ja que el bàndol insurgent va dissenyar diverses visites turístiques als camps de batalla amb l’objectiu de guanyar-se l’opinió pública.
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esforços per incrementar els contactes socials, culturals i econòmics
amb altres països europeus a través dels viatges, sosté Pack. El turisme, lligat als projectes del regeneracionisme i la modernització, va
ser plantejat com un mitjà directe per a l’europeïtzació. Segons Pack,
el regeneracionisme no es referia a cap programa particular, sinó a
la convicció bàsica que la supervivència d’Espanya com a nació havia
de recolzar sobre una modernització econòmica i sociopolítica que pogués equiparar-se al model europeu. En el cas de Barcelona, l’impuls
turístic estaria directament vinculat a l’obra de la Lliga Regionalista
i als seus preceptes d’expansió cultural, territorial i econòmica.
La Sociedad de Atracción de Forasteros va ser un organisme polític,
no només perquè tota institució pública és política i perquè la seva
actuació va influir sobre la vida de la ciutat, sinó perquè una bona
part dels membres que van integrar el sindicat turístic eren afiliats
o pròxims a la Lliga Regionalista. Cal destacar noms com Francesc
Puig i Alonso, Frederic Rahola Trèmols o Josep Rogent i Pedrosa, que
van ocupar càrrecs de vicepresidents; Manuel Folch i Torres va ser-ne
secretari general, i Lluís Duran i Ventosa, Josep Puig i Cadafalch,
Joan Ruiz i Porta, Enric Prat de la Riba, Ignasi Girona i Francesc
Cambó, membres destacats al llarg dels anys. Segons González Morales (2003), la SAF tingué un aire nacionalista i el catalanisme estava
present en les seves reivindicacions, cosa que va representar motiu
de discussió interna. Va existir certa heterogeneïtat pel que fa a la
procedència política dels membres que formaven l’entitat, fet que en
més d’una ocasió va sembrar la discòrdia entre els mateixos associats
i dirigents. Cal tenir en compte que en alguna ocasió la Sociedad havia
fet visible un discurs en certa manera centralista, fet que demostrava
un catalanisme si més no ambivalent. El cas és que el sindicat turístic
va estar directament interessat en el progrés econòmic dels agents
que la subvencionaven i clarament inspirada pels interessos de la Lliga Regionalista, del catalanisme conservador. Blasco (2009) sosté que
la Sociedad de Atracción de Forasteros va ser un dels instruments que
va utilitzar la Lliga en la seva recerca de modernitat. La SAF va actuar com una estructura de poder al servei d’una determinada ideologia
de ciutat i de país, afirma Blasco, segons el qual el sindicat d’iniciativa
va lluitar per tenir un paper important en la construcció de la ciutat
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i també del país. Al cap i a la fi, l’obra d’Arnús i la SAF posen en evidència que el turisme a principis de segle xx va representar un nexe
important entre política i economia.
Les ànsies de modernització i europeïtzació del catalanisme polític van
convertir el turisme un instrument idoni per aconseguir els seus fins.
Barcelona havia de deixar de ser una ciutat de poques mires per passar
a ser una metròpolis de «más extensas miras y robusta complexión»,
asseverava Arnús, segons el qual la ciutat patia una crisi orgànica
que podia ser explicada pel seu procés de transformació; el desordre
urbà, deia, era conseqüència natural de la pertorbació originada per
franquejar en males condicions la distància de petita capital regional
a gran capital cosmopolita. En realitat, l’obra d’Arnús advocava per
portar a terme una nova constitució urbana. Seguint el patró d’un determinat model evolucionista i paradigma de creixement, Barcelona
havia de superar i deixar enrere les etapes del passat i adoptar el model de les noves societats capitalistes i desenvolupades de l’època.
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3. El foment del turisme com a obra cívica i patriòtica

Tota la població es nodreix de turisme, apuntava Arnús a l’inici del
seu text, fent evident el caràcter popular, ciutadà i social de la nova
indústria turística. La construcció de la destinació depenia d’una acció col.lectiva, i per aquesta raó el turisme va ser pensat com una obra
cívica i eminentment patriòtica. El turisme havia de produir beneficis
públics, requeria, necessàriament, esforços compartits.
La dimensió col.lectiva o pretesament democràtica que s’atribuïa al
fet turístic no exclouria la idea que els principals interessats en la
captació de visitants fossin precisament els industrials i comerciants
de la ciutat, a qui Arnús apel.lava i tractava d’implicar. Si bé el públic lector a qui Arnús pretengué dirigir la seva obra era la societat
barcelonina en general, el cert és que interpel.là de forma directa els
representants de les institucions públiques i polítiques locals i estatals, especialment els seus governants. L’ús d’un argument de tipus
cívic i patriòtic estaria a la base de tot aquest pensament, i no és
d’estranyar que el mateix Arnús concebés la seva obra com un «folleto
de propaganda», ja que la seva intenció seria la de comunicar, cohesionar i convèncer. El que pretenia, i que més endavant impulsaria la
SAF, era la creació d’una consciència i narrativa positiva sobre la ciutat turística. En aquest sentit podem sostenir que l’obra d’Arnús fou
la gènesi d’una categoria hegemònica i apologètica del turisme, entès
i legitimat com un bé positiu i democratitzador per al conjunt urbà.
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La Sociedad de Atracción de Forasteros havia nascut el mes de febrer
de 1908, poc temps abans de la publicació del llibre Barcelona cosmopolita. N’adquirí diversos exemplars i els repartí entre els seus socis amb
la intenció de crear i divulgar tota una doctrina i consciència turística.
L’activació d’un relat patriòtic anà destinat a cohesionar sinergies i
complicitats entorn del turisme. Calia suscitar un sentiment unànime
i favorable en relació al turisme, demostrar que els ideals hegemònics
corresponien a una necessitat col.lectiva i ciutadana, legitimar i materialitzar les aspiracions d’una part de la societat barcelonina. Tots els
arguments en pro del turisme, fossin de tipus econòmic, cívic o cultural, se sustentarien en una determinada noció de patriotisme:
«Y si ‘el catalán de las peñas saca pan’, ¿qué no podrá sacar de
esta fuente de riqueza que tenemos en nuestra capital, cuya explotación, por constituir no sólo un gran negocio sino también un
factor de nuestro engrandecimiento, requiere ser mirada con especial interés y ser considerada como un deber de patriotismo?»
(Arnús, p. 13).
Podem assumir que la història del turisme barceloní és inseparable
de la producció d’una determinada idea de patriotisme i d’un procés
d’autoafirmació nacional. L’estreta vinculació que es travà entre turisme i pàtria i turisme i identitat va tenir com a finalitat legitimar
el desenvolupament turístic de la ciutat i la seva regió i, al mateix
temps, contribuir al projecte del catalanisme polític de principis de
segle. El projecte de la Sociedad de Atracción que va precedir la publicació del llibre d’Arnús es va inscriure en un ideal de renovació i
progrés econòmic, social i cultural que passava per reforçar el paper
polític, econòmic, cultural i turístic de Barcelona, tant en el marc de
Catalunya com de l’arc mediterrani i fins i tot en el context europeu.
Directament imbuït pels valors del Noucentisme, Arnús advocaria a
favor del canvi moral i cívic de Barcelona, que havia de produir-se, en
part, gràcies al contagi i l’influx de la vida moderna dels turistes. La
presència, però sobretot la coexistència amb individus procedents d’altres latituds, havia de causar una influència positiva al conjunt de la
població barcelonina (especialment a les seves classes mitjanes i altes).
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Arnús va defensar aferrissadament la idea que l’entrada d’un determinat perfil de visitants contribuiria al canvi de valors i d’actituds de la
població, ja que, per efecte d’un procés de contagi o osmosi sociocultural,
el barceloní adquiriria noves pautes cíviques i models de conducta. Arnús veia en l’arribada de turisme un gran potencial de canvi cultural i
urbà; el foraster representava una figura ecumènica, moderna i universal que aportava prestigi als llocs i patrimonis que consumia. La seva
corporalitat era interpretada com un signe de cosmopolitisme i progrés
que, a més de revalorar els llocs visitats, contribuïa a l’aculturació de
la població receptora. Des d’aquest punt de vista, l’estranger esdevenia
un referent o mirall, i encarnava un model de civisme que només unes
parts de la població barcelonina van acabar secundant. El pressupòsit
que el visitant posseïa una categoria moral i cultural superior a la del
poble barceloní contenia un pòsit eminentment classista.
«(...) pues así como en el individuo el trato con sus semejantes
educa á jóvenes y adiestra á los maduros, también en las colectividades el contacto frecuente con personas de distintos temperamentos, usos y costumbres, enseña al pueblo á ser tolerante,
civilizándolo por consiguiente, y á las clases elevadas las afina
al contrastar sus hábitos y aficiones con los de la sociedad cosmopolita que las rodea, alcanzando de este modo una amplitud
de miras y perfeccionamiento general que desconocen los que se
hallan constantemente sujetos á un mismo ambiente de criterio y
respiran siempre la misma atmósfera social» (Arnús, p. 12).
El cosmopolitisme de què els prohoms barcelonins parlaven era de
caràcter estètic, classista, destinat a assimilar Barcelona als cànons
del capitalisme modern. El cosmopolitisme equivalia a una determinada noció d’universalisme i constituïa un valor de competitivitat internacional. Així, l’alteritat pensada com a factor de construcció de la
identitat col.lectiva va conformar un pretext d’ordre cívic i moral per
a aquella Barcelona amb ànsies de recreació.
El turisme va representar la possibilitat d’un nou llenguatge per
a Barcelona: una nova forma de llegir i escriure i una nova forma
d’usar i imaginar el cos urbà. La justificació del turisme en clau cívica
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i patriòtica va anar associada a una visió classista del fet turístic i del
model de ciutat al qual s’aspirava, una visió que, de fet, feia efectiva
una dialèctica entre classe obrera i burgesia. A la classe obrera li retreia la seva organització política i el fet que no s’hagués preocupat
de qüestions bàsiques com ara el problema de les subsistències. I a la
classe benestant la criticava per l’adopció de comportaments públics
inadequats. Arnús feia una crida general a «respetar la disciplina y
acatar las ordenanzas municipales» (Arnús, p. 66), en un intent d’ordenar i planificar un imprevisible escenari urbà. En certa manera
Arnús considerava que la vida social s’havia de reparar a partir d’una
acció d’autoritat que permetés «quitar ambiente de lucha y limpiar
asperezas» (Arnús, p. 52). Heus aquí l’atzucac que atrapava l’autor de
Barcelona cosmopolita: com contenir la pulsió i el desordre social a fi
d’atreure la nova classe turista, que al mateix temps hauria de servir
per reparar i civilitzar el cos social amb el qual es pretenia relacionar.
La disciplina urbana i la reparació i civilització de la massa social van
ser objectius rellevants de l’obra d’Arnús i, per efecte, del turisme a
Barcelona.
El desenvolupament d’un discurs patriòtic, que Arnús i la SAF equipararien a l’amor del ciutadà per Barcelona, es pot entendre com una
estratègia destinada a compensar la manca de suport efectiu de l’administració central i, lògicament, com una forma per legitimar socialment el projecte turístic. Les institucions, elits i sectors implicats
en la nova indústria turística van crear i divulgar un discurs hegemònic que ressaltava els beneficis i oportunitats del turisme; així,
la construcció d’una idea turística de Barcelona va formar part de
l’estratègia de promoció i desenvolupament turístic de la ciutat, perquè, d’alguna manera, abans que existís la destinació el que calia era
imaginar-la. Per tot això, podem atribuir a l’obra d’Arnús, i posteriorment a la de la Sociedad de Atracción de Forasteros, el foment d’un
discurs turístic institucional i hegemònic, construït i divulgat des del
poder, que tractà d’associar al fet turístic un valor positiu, col·lectiu i
d’ordre cívic, així com la seva naturalització i legitimitat.
«Sin necesidad de establecer enojosas competencias ni entrar en
comparaciones con otras ciudades, podemos resueltamente afir-
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mar que Barcelona reúne excepcionales condiciones para emprender en grande escala la explotación de la concurrencia de forasteros» (Arnús, p. 13).
Per a Arnús, i després per a la Sociedad de Atracción, la ciutat turística representaria la projecció d’una societat i una ciutat ideals. És
en aquest sentit que podem sostenir que Arnús contribuí a la creació
d’una mena de mite al voltant del turisme i de la ciutat turística, un
relat que sostenia la creença del turisme com un element de prestigi
per a la ciutat. La Barcelona turística va ser, abans de tot, un mite, un
somni, segurament perquè tots els espais turístics són, abans que res,
una projecció dels ideals de la mateixa societat (Chadefaud, 1987).
Comitès municipals i associacions de foment turístic apareguts en diversos punts de la geografia catalana van editar els primers opuscles
propagandístics, van instal.lar les primeres oficines d’informació i es
van fer càrrec de l’organització d’exposicions i esdeveniments vinculats a l’atracció de forasters sense comptar pràcticament amb el suport
econòmic, polític i administratiu de l’Estat. No hi ha dubte que tant en
l’àmbit català com espanyol la labor social en matèria turística realitzada per les entitats locals de foment turístic fou descaradament més
important que la funció procurada per l’administració pública, que en
general va ometre la importància d’aquesta nova activitat econòmica i
social. Cal tenir en compte que la nova indústria que es posava en marxa a principis del xx ho feia sobretot gràcies a les iniciatives de caràcter
local i de base associativa, que com la SAF van haver de crear aliances entre institucions, sectors privats i ciutadania per poder portar a
bon port els seus objectius. A causa del fet que el cicle de vida de les
associacions de foment turístic estigué totalment condicionat per una
clara manca de suport estatal, algunes d’elles, com la SAF, desenvoluparien tot un relat patriòtic per fomentar la col.laboració ciutadana
en matèria de turisme. L’exemple de Barcelona fou paradigmàtic en
aquest sentit. L’alcalde Domènec Sanllehy, que en un inici va estar
al capdavant del sindicat, havia dit públicament que el sentiment de
ciutadania constituïa el veritable eix a partir del qual girava l’actuació
de la SAF. Sanllehy va defensar que la ciutadania constituïa l’esperit
que havia d’inspirar l’atracció de forasters a Barcelona.
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L’actuació de la Sociedad de Atracción de Forasteros sovint va ser definida com a obra benemèrita, desinteressada i patriòtica per part dels
agents que la integraven, i va acabar repercutint en la definició d’un
nou model de ciutat; per això fou una obra eminentment política. La
SAF aconseguiria fer realitat una de les propostes que Arnús considerava indispensables: la creació d’una comunitat d’interessos i afinitats
en relació amb el món del turisme. Al sindicat hi confluirien entitats,
corporacions i institucions així com industrials i comercials barcelonins i catalans que van veure en l’activitat turística una oportunitat
per satisfer els seus interessos particulars, i altres individus que en
conjunt van compartir i definir el projecte turístic de Barcelona.
Més enllà del caràcter ideològic i polític associat al turisme, el tractat d’Arnús i posteriorment l’obra de la SAF tindrien una dimensió
eminentment pràctica i tècnica, orientada a la gestió i desenvolupament turístic de la ciutat. Una gestió, per cert, feta des del món públic
i en col.laboració amb el privat, que comprenia una visió integral de
la ciutat, perquè el que era turístic era per defecte el que era urbà, i
el que era urbà, turístic. Barcelona cosmopolita proposaria la creació
d’una política de gestió autònoma dedicada al foment turístic i a la
creació d’un tribut per a la conservació de les carreteres, seguint el
model d’Alemanya. Més de dues dècades després, la Generalitat republicana va esbossar un projecte de llei per a la creació d’una taxa
de sojorn que tampoc no s’arribà a materialitzar mai (Palou Rubio,
2012).
Al final, podem llegir la història del foment turístic de Barcelona com
una tensió entre el pensament i l’acció, el discurs i la seva execució.
En aquell context de principi de segle, el mite i la planificació ideològica de la ciutat turística serien antecedents a la ciutat turística, i
aquest fet és per si mateix transcendent. El turisme va ser, abans que
res, imaginat i induït políticament.
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4. Espai públic i urbanitat

El context social en què s’inscriu el llibre Barcelona cosmopolita és,
probablement i en molts sentits, l’antítesi dels ideals que perseguia.
Es va travar una relació directa entre promoció turística, projectes de
reforma urbana i urbanística i negació de la realitat social. Si d’una
banda la seguretat pública i l’absència de conflictes eren considerats
avantatges competitius, de l’altra, és evident que la ciutat de principis de segle era un polvorí. Barcelona era una ciutat que creixia i es
diversificava, una ciutat que tenia un centre històric pobre, insalubre
i conflictiu. La tensió social latent i manifesta d’aquells anys era una
preocupació evident per a Arnús, que preveia que un «siniestro (…)
tiene forzosamente que ocurrir» (i arran d’això va aconsellar d’incrementar la beneficència i regular el treball a fi d’eliminar l’ambient de
lluita i llimar odis i rancúnies). La Setmana Tràgica s’esdevindria un
any després de la publicació de Barcelona cosmopolita.
A banda d’«ajudar el pobre», tal com pretenia Arnús, també calia
«canviar l’aspecte indisciplinat que avui presenta Barcelona» educant
el proletariat i fent-lo coneixedor de les lleis municipals. Arnús demanava la regulació de l’ús de l’espai públic per tal d’evitar que nens
agitats i veïns prenguessin els carrers «per allò que no eren». Arnús
apostava per influir en el comportament dels habitants i modificar
la urbanitat barcelonina. En última instància, el seu relat pot ser
similar, en gran mesura, a la cultura del civisme que s’ha instaurat
en les últimes dècades. Tant ahir com avui, la creació d’espais per ser
consumits requereix portar a terme un simulacre de pau social i har-
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monia ciutadana. Si bé a principis del XX els poders públics no aconseguiren canviar la urbanitat barcelonina, és significatiu que aquesta
idea ja estigués present en els imaginaris de la burgesia local. Cap
projecte urbanístic és capaç de matar el que és urbà, sosté Delgado
(2007), referint-se a la idea que la complexitat urbana difícilment pot
contenir-se o controlar-se.
En la denominada economia de l’experiència turística hi predominava, tant ahir com avui, la idea dels comportaments amables i les
bones maneres en l’atenció al client, raó per la qual calia, d’alguna
manera, educar la població barcelonina. Tot plegat representava una
idea molt allunyada de la realitat social d’aquella Barcelona, i és per
aquest motiu que Arnús demanava un canvi de comportament de la
classe treballadora a l’espai públic, que no sabia distingir, deia, entre
temps d’oci i temps de treball (si no, per què els obrers caminaven
pel carrer amb la roba d’anar a treballar?, es preguntava Arnús). Tot
plegat, creia, era culpa d’una «deficiente educación urbana» causada
pel caràcter dels mateixos individus. Arnús ometia que aquesta situació venia determinada per les condicions i els dogmes que feien de
Barcelona una ciutat estructuralment industrial.
El dinamisme intern de Barcelona i la seva projecció internacional
eren parts d’un mateix procés. Així, l’autor del llibre defensava la
necessitat de promocionar Barcelona per mitjà d’esdeveniments de
tot tipus, la creació d’infraestructures culturals i l’embelliment i ordenació de la ciutat, alhora que posava èmfasi en el canvi d’imatge,
que fins aleshores s’associava essencialment al caràcter industrial i
obrer de la població; la nova imatge, a parer d’Arnús, havia de posar
en valor nous atributs de Barcelona, que s’havia de presentar neta i
amable amb el foraster. En aquells moments «el Servicio de mozos
y empleados es tan detestable, que más parecen, por su lenguaje y
modales, salteadores de caminos que dependientes cuya misión es
servir á los viajeros» (Arnús, p. 28). L’anhel d’higienització urbana i
urbanística impregnà tota una visió de ciutat.
Segons Arnús, s’havien perdut hàbits i un sentit d’ordre social a causa de la crisi. A la ciutat hi regnava «un estado social de general
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desquiciamiento producido por la evolución» (Arnús, p. 39), una idea
que tenia com a rerefons una crítica a les reivindicacions i protestes
de les classes obreres, a qui retreia els seus comportaments suscitats
per un «ambiente maligno» i una «propaganda sediciosa» (Arnús, 3940). Arnús considerava que el desordre en el pla urbanístic i urbà a
què Barcelona havia sucumbit es devia a l’evolució de la ciutat i a una
deixadesa de les autoritats, al cap i a la fi culpa d’un «reino» que s’havia abonat a la política de la improvisació. Per tot plegat, Arnús reclamava una higienització social i reconstrucció orgànica de Barcelona
adaptada a les necessitats de la vida moderna. Aspirava a una futura
apropiació urbana per part de la nova classe turística, que havia de
substituir els usos i sentits que, a parer d’Arnús, no eren dignes de la
modernitat, el progrés i el cosmopolitisme.
L’ordre social responia i era conseqüència d’un nou ordre físic, per
això Arnús advertia de la urgència d’actuar en el pla urbanístic de la
ciutat a fi de reorganitzar la vida urbana. Arnús era defensor d’una
nova lògica socioespacial segons la qual s’havia d’aconseguir la rendibilitat i revaloració del territori a partir de la introducció de noves
formes de consum i apropiació. Proposà un replantejament la relació
socioespacial, fet que havia de ser causa i alhora efecte d’una revaloració dels llocs i patrimonis de la ciutat. A principis del segle xx,
tal com Gil de Arriba (2002) ha estudiat, moltes ciutats concebien la
relació entre espai públic i individu a partir d’una doble relació: d’una
banda, instrumental o funcional (que tenia a veure amb l’ús del lloc),
i de l’altra, significativa o ideològica (allò que representava el lloc).
En aquest sentit, consumir el paisatge urbà constituïa una forma de
revalorar-lo.
En el plantejament d’Arnús es fa evident que en el nou model de
ciutat, més enllà de les activitats productives, el principal recurs que
Barcelona havia de posseir per atreure capital era la ciutat mateixa,
fet que implicava, tal com exigien les seves classes benestants, una
reforma estructural del seu aspecte físic i de la seva realitat social. El
territori en si mateix començava a ser entès com a factor de competitivitat. En aquest sentit Barcelona cosmopolita anticipava les tesis
de Lefebvre (2013), segons el qual l’espai ja no conforme un lloc on
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localitzar activitats productives, sinó que allò que produeix és l’espai
en si mateix. En el plantejament i la gènesi turístics de Barcelona, el
consum del seu espai i la seva imatge tenia un caràcter constituent,
en la mesura que consumir equivalia a produir.
La patrimonialització urbana i urbanística va tenir un paper important de la gènesi del turisme barceloní, ja que va servir per dotar de
nous usos i sentits els espais de la ciutat i per crear un nou paisatge
i relat urbà, singular i alhora universal. L’activació de noves narratives urbanes i patrimonials influí directament la concepció d’una nova
categoria de ciutat, que es basava en l’ideal de modernitat i alhora
contenia una densitat historicista que ressaltava una determinada
versió del passat; d’aquesta manera, la patrimonialització, unida a
processos de representació identitària, contribuïa a definir noves referències simbòliques i culturals i, al cap i a la fi, una nova identitat
que, en primer lloc, pretenia respondre als interessos dels forasters, i
en últim, representar una població o idea de població.
Podem sostenir que la història del turisme barceloní és inseparable
d’una voluntat de producció d’identitat i noves pautes de consum de
l’espai i paisatge. La patrimonialització del vell i el nou significava, en
conseqüència, el reconeixement del passat i la mirada al futur i, al mateix temps, un propòsit de cohesió. La construcció semiòtica i simbòlica
de llocs i paisatges va provocar, al cap dels anys, una jerarquització de
recursos patrimonials, però no necessàriament una apropiació ciutadana de les narratives identitàries induïdes políticament.
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5. Imatge i representació urbana

La història del turisme a Barcelona està íntimament lligada al paper
que han jugat les imatges creades, divulgades i consumides dècada
rere dècada. Devem a la SAF el llegat d’aquesta tasca, ja que dedicà
esforços ingents a la semantització urbana en clau turística. L’embelliment retòric havia de produir, de retruc, un embelliment d’allò material. La creació d’un relat visual de ciutat posava de manifest que
els lligams entre llenguatge i organització social de la realitat eren
fonamentals; imatges i paraules estaven destinades a crear noves realitats, a fer emergir noves praxis i significats.
Ni Arnús ni la SAF, però, no van proposar la creació d’una imatge
de ciutat ex novo, sinó al contrari, ja que van aprofitar i potenciar un
conjunt de referències visuals i semiòtiques associades generalment
a la modernitat, i de fet la SAF participà en la creació d’un relat urbà
en voga a principis de segle (Sala, 2007). La imatge, de fet, va formar
part d’una estratègia per legitimar les transformacions urbanístiques
practicades al cos urbà.
Segons García-Espuche (1995), la transmissió visual de la idea de
Barcelona com a ciutat moderna naixia en bona part del retrat intencionat de la Via Laietana (les fotografies preses des de la nova
avinguda, vorejada per grans edificis, podien recordar, de lluny, el
Central Busines District de Nova York). La idea de la Gran Barcelona —a la qual Arnús ja s’havia referit— va estar present en tots els
materials i discursos de promoció produïts per la SAF.
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En aquells moments Barcelona era una ciutat industrial i semiagrària, bruta, degradada en molts sentits. Des del punt de vista turístic,
calia revertir la realitat. Arnús va reconèixer que el principal element
per a la creació d’una destinació era la definició d’una imatge idealitzada; una idealització que, tal com apunta Navas (2014), anés més
enllà de la realitat física i social d’allò que representava. La imatge,
doncs, ja va ser entesa com el principal factor de competitivitat de la
destinació. Es van posar les bases d’una imatge de ciutat especialment centrada en el seu poder simbòlic, i cada cop menys en els seus
recursos físics o naturals (Benach, 1993; Smith, 2005).
La imatge turística, el nou relat urbà de Barcelona, havia de complir
diverses funcions: anticipar l’interès i generar una expectativa positiva
de la destinació, combatre o negar les realitats incòmodes des del punt
de vista turístic, orientar el consum espacial del visitant, generar una
marca o representació universal de la ciutat, convertir-se en un element
de competitivitat de la destinació. Així, els turistes potencials esdevindrien consumidors i alhora productors de la nova (imatge de) Barcelona.
La imatge fou un producte orientat també al barceloní, que hauria
d’assumir i sentir-se identificat pels nous valors i referents que encarnava. Però fou, sobretot, un producte orientat al foraster, a qui
pretenia satisfer i (també) representar. Era una imatge amb sentit
per als forans que havia de transformar els locals.
El turista, tant el de principi del segle xx com el contemporani, és un
consumidor d’imatges de llocs, fins i tot abans de desplaçar-s’hi, perquè, dit d’una altra manera, és virtualment impossible voler visitar
un lloc sense tenir-ne una idea o representació prèvia. El turisme, al
cap i a la fi, funciona a partir de l’anticipació (Urry i Larsen, 2011).
Arnús era conscient de la importància d’aquest procés, raó per la qual
va defensar aferrissadament la creació d’una imatge de Barcelona
que se sobreposés (o negués) la seva realitat. Tot plegat va suposar
la creació d’un mite sobre Barcelona i sobre la Barcelona turística.
Un mite sobre la ciutat que aspirava a ocupar un lloc preeminent al
mapa de les ciutats modernes i d’avantguarda del nou segle. Per competir, calia accedir a un nou model de ciutat.
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París tenia 900.000 turistes, i en el conjunt de França ja se’n rebien
més de dos milions. Les ciutats espanyoles semblaven estar a la cua
d’Europa en matèria turística, un fet que s’explicava per les males
condicions dels sistemes de transport i per culpa, sobretot, d’una
manca d’interès i de visió general, asseverava Arnús. Barcelona no
era l’excepció, i la mala fama que tenia la ciutat esdevenia el principal obstacle a superar si es volia atreure l’interès de nous turistes
àvids de paisatges urbans còmodes i entretinguts. És per això que
una de les principals accions a emprendre va consistir a reparar la
representació exterior de la ciutat. Arnús es mostrà convençut de les
possibilitats i els encants de Barcelona, malgrat els problemes estructurals i estètics que la definien.
Arnús afirmava amb contundència que Barcelona gaudia d’una situació geogràfica excepcional i de bones condicions climàtiques, i alhora
disposava d’un conjunt de belleses i encants naturals i pintorescos
que l’orientaven, gairebé de forma natural, a atreure turisme. La
Rambla, els comerços, les avingudes, la catedral i l’obra de la Sagrada Família, però també Mallorca, Montserrat, St. Miquel del Fai,
Tarragona, Poblet o Santes Creus eren nodes d’una destinació que
es pretenia definir més enllà dels límits administratius de la ciutat.
Arnús naturalitzà la condició de Barcelona com a pol turístic, afirmant que la ciutat tenia el més substancial, allò que «no se adquiere
mediante el esfuerzo humano, faltándonos tan solo desarrollar esta
primera materia y dar aplicación con la labor del hombre á lo que la
naturaleza nos ha dado para que Barcelona llegue á ser uno de los
más poderosos centros del universo» (Arnús, p. 13). De la mateixa
manera que els recursos i característiques del territori legitimaven
i predisposaven l’orientació turística de Barcelona, el passat històric
de la ciutat, ple de capítols de grandesa, també justificava les aspiracions associades al progrés i modernització plantejades per Arnús,
que albirava un futur de legítimes esperances lligades al turisme.
Malgrat les condicions naturals i culturals de Barcelona per convertir-se en un centre d’atracció turística, Arnús lamentava que la ciutat
era coneguda a l’estranger per la seva fama de centre industrial i
pel fort moviment obrer. És per això que la construcció d’una repre-
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sentació internacional constituïa la labor més important per poder
desenvolupar el sector turístic. El caràcter essencialment industrial
de Barcelona constituïa a priori un obstacle per atreure visitants, tot
i que ciutats com Londres, París, Berlín i tantes altres havien aconseguit integrar ambdues dimensions, la industrial i la turística. De
fet, per a Arnús la funció turística no havia de sucumbir a la industrial ni viceversa, sinó adaptar-se. És interessant ressaltar el concepte
industrial que s’atribuí al fet turístic, ja que implicava l’assimilació
de Barcelona a una fàbrica i entendre la idea del turisme com un
mecanisme de producció. En aquest sentit no és d’estranyar que els
turistes fossin considerats «elementos de riqueza» que calia atreure
i conservar.
A parer d’Arnús, l’arribada de turisme en una localitat depenia, en
gran mesura, de l’actitud de la població mateixa, i no tant dels recursos naturals o pintorescos que pogués tenir. És a dir, el que calia per
convertir una població en un punt d’interès turístic era embellir-la
i crear una propaganda positiva a l’exterior, per això considerava
que l’únic que calia per esdevenir turística era distingir-se. La propaganda, en aquest sentit, era el mitjà més útil: «mediante una labor metódica y constante en revistas y periódicos de gran circulación
internacional, que anule prejuicios y desvanezca errores» (Arnús, p.
21). Sobre què era o no propaganda de la ciutat, semblava que Arnús
ho tenia clar. Considerava que la creació recent de la Sociedad de
Atracción i d’una plaça de cicerone municipal auguraven bones perspectives per a la promoció turística de la ciutat, així com la celebració de grans esdeveniments. Ara bé: «En Barcelona hemos padecido
durante estos últimos años una serie de festejos llamados Populares
que, sobre no reportar ningún beneficio á la población, la han desprestigiado, envolviéndola en el ridículo» (Arnús, p. 23). Un exemple
d’aquestes festes era la Mercè. Els hotels, en canvi, eren considerats
un mitjà de propaganda important, i per això valia la pena que tinguessin el màxim de comoditats, com ara calefacció. La propaganda,
doncs, s’havia de produir tant per efecte d’una imatge ideal com d’un
progrés material.
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6. Cosmopolitisme i nous residents

Durant les primeres dècades del xx, la SAF va intentar que Barcelona
esdevingués la porta d’entrada a Europa per als americans, definint-la
com una ciutat mediterrània, europea, com el primer nucli industrial
de la península Ibèrica, fins i tot una metròpoli homòloga a París; a
més, Barcelona aspirava a ser l’alternativa turística a les ciutats franceses de la Costa Blava (que ja als anys vint assolirien certes quotes de
mercat). La ubicació de Barcelona en un nou mapa universal no passava, només, per reforçar i expandir la seva xarxa de relacions, sinó per
dotar-la d’un ambient urbà igualment ecumènic i d’aire internacional.
Turisme i cosmopolitisme semblaven dos conceptes destinats a complementar-se, o dues variables d’una realitat que havien d’existir
l’una com a conseqüència de l’altra. El cosmopolitisme fou el pretext
i el context en el marc del qual s’havia de consolidar la indústria de
forasters. El concepte cosmopolitisme feia referència a una idea de
comportament col.lectiu, qualitats paisatgístiques i valors simbòlics,
a la nova orientació temàtica que estava en voga a les ciutats europees de principis de segle. Tot plegat implicava obrir la ciutat a l’exterior, mirar cap a altres capitals europees, buscar nous referents i,
finalment, convertir-se en un mirall. Aquest seria, de fet, el veritable
propòsit d’Arnús: inserir Barcelona en un marc global, causa i efecte
del seu caràcter universal i cosmopolita.
En relació amb l’obertura de Barcelona a l’exterior, un dels objectius assenyalats per Arnús fou que el turisme havia de servir per
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atreure nous residents estrangers, sobretot amb alta capacitat per
al consum. Els turistes eren aquells elements flotants, deia Arnús,
que tanta vida proporcionaven a les ciutats. La integració de nous
usuaris i noves formes d’ús de la ciutat formava part de l’estratègia
de convertir Barcelona en una metròpolis turística i moderna. Els
nous habitants forans, eventuals o permanents, estaven destinats a
tenir un paper important en la definició de la nova fisonomia urbana,
com si per efecte d’un procés d’osmosi, els barcelonins s’anessin assemblant cada cop més als forasters. En el substrat d’aquest propòsit
veiem com l’alteritat va ser concebuda com una forma de construcció
de la identitat. Així, la mirada, la presència i la identitat aliena, la
del turista, servirien per ressignificar la vida de la ciutat i la seva
representació. El valor i el prestigi de Barcelona depenien, en efecte,
del potencial consum turístic que Arnús albirà.
Es pressuposà un innegable caràcter instrumental al fet turístic,
ja que va ser entès com un vector destinat a la captació de capital
econòmic, cultural i simbòlic. En el marc del nou plantejament polític, econòmic, cívic i sociocultural de la ciutat, el turisme semblava
cobrar un paper fonamental. No es pensava, només, en un turisme de
visites volàtils i superficials, sinó en visites de llarga durada. Arnús
va relacionar molt estretament turisme i atracció de nous residents,
un fet propi de la globalització contemporània. Turistes que arribaven i que arriben per quedar-se (Huete, 2009). A parer d’Arnús, els
forasters que més interessava atreure a Barcelona eren precisament
els que pretenien traslladar-hi la seva residència. Trobem en aquesta
idea una part essencial del seu objectiu i del títol que, al cap i a la fi,
donava nom a la seva obra.
Si bé el clima va constituir un element important per a l’atracció de
nous residents provinents d’altres latituds, Arnús també era conscient que les classes adinerades europees tan sols vindrien a Barcelona
si, en efecte, hi trobaven un ambient cosmopolita adequat i similar
al de les seves ciutats de procedència. I és per aquest motiu que Arnús posaria especial èmfasi a la importància de disposar d’una oferta
cultural atractiva i orientada al potencial consumidor foraster. La
manca de museus, parcs, teatres i fins i tot d’un passeig marítim limi-
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tava la capacitat d’atracció de turistes i nous residents a Barcelona,
al mateix temps que considerava que la creació d’un gran esdeveniment de caràcter internacional esdevindria una oportunitat per justificar la creació de noves infraestructures i recursos. Arnús es referia
a l’Exposició Universal de Barcelona celebrada finalment l’any 1929,
però que havia estat planejada per primera vegada l’any 1905. I en
aquest sentit, en la visió de Barcelona esbossada per Arnús, es troba
el germen de la Barcelona configurada després de la crisi de la industrialització i la celebració dels Jocs Olímpics.
Barcelona cosmopolita representa la gènesi d’una determinada ideologia i planejament turístic de la ciutat, el mite i la provocació d’un
model urbà, productiu i patrimonial fortament vinculat a demandes i
factors de caràcter exogen. I aquesta és i ha estat sempre una tensió
important en l’esdevenir turístic de la ciutat: el pols entre allò que
Barcelona fa i allò que els factors i condicionants externs provoquen.
Finalment, Barcelona cosmopolita encarà l’ideal burgès de la ciutat
moderna del segle xx: la ciutat que, amb l’arribada de turisme i nous
residents, assoliria el prestigi i valor universal que els prohoms barcelonins cercarien. El turisme es va convertir, doncs, en l’eina necessària per construir la nova ciutat.
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