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É
s cert que –igual que en
d’altres esferes de la vida–
cada persona porta el tema

del turisme com pot, però aquest
assumpte no es pot obviar i necessi-
ta un qüestionament rigorós quan
ens referim al turisme als països del
Sud, una pràctica en què l’explota-
ció humana es combina a parts
iguals amb grans dosis d’hipocresia.

En aquest sentit, el llibre de
Jordi G ascón El turismo en la
cooperación internacional. D e las
brigadas internacionalistas al
turismo solidario resulta oportú,
sobretot perquè posa el dit a la
nafra i problematitza la qüestió de
forma minuciosa. D’una banda,
constata el procés de despolititza-
ció que, durant les dues últimes
dècades, ha seguit la tasca pionera
que van suposar les estades i els
viatges solidaris que, als anys 80,
van acompanyar els processos
revolucionaris de països com
N icaragua, Guatemala o el Salva-
dor. Amb el temps, l’activisme que
va caracteritzar aquestes experièn-
cies s’ha desvirtuat i s’ha convertit
en una mena de turisme alternatiu
que es prodiga tant entre O N G
opaques i acrítiques com entre
entitats de tall neoliberal que basen
el seu plantejament més en una
interessada “ajuda a pal·liar la
pobresa” que en un vertader princi-
pi d’equitat respecte als beneficis
econòmics.

Un nínxol de negoci

D’altra banda, el treball analitza les
estratègies que estan adoptant les
empreses que han descobert que el
viatge solidari és un nínxol de
negoci que es pot afinar perquè el
negoci com a tal arribi a bon port.
Una d’elles és la de les certifica-
cions, una proposta encaminada al
màrqueting que s’assimila a les que
ja utilitza el capitalisme verd per
oferir la garantia ecològica a tot el
que es presenti. D’aquesta manera,
el futur consumidor de paquets de
turisme solidari podrà accedir a les
seves vacances ètiques a través
d’empreses intermediàries que
“donen fe de la seva bona fe”.

Finalment, Gascón –des de
perspectives com la sobirania
alimentària o el decreixement–
esbossa algunes alternatives possi-
bles a un turisme que –en el fons,
s’anomeni com s’anomeni– tots vivim
com si es tractés d’un mal necessari:
el turisme és el millor aliment del
PIB de molts països (inclòs el nostre)
i, alhora, és un dels majors factors de
depredació ecològica o una cosa molt
pitjor encara: és una de les formes
més descarnades amb què el capita-
lisme ha aconseguit estetitzar la
pobresa dels països del Sud fins al
punt d’anestesiar la nostra mirada
etnocèntrica davant d’ella.

Davant la idea de turisme, doncs,
la pregunta del milió no solament és si
aquesta paraula és útil o si és millor
començar a renunciar-hi i a aspirar a
un altre concepte menys viciat, sinó
que també seria bo interrogar-se sobre

si pot existir quelcom semblant a un
turisme ètic, solidari i sostenible o
estem condemnats a caminar de
quimera a quimera. Aquesta és la gran
pregunta que ens suscita el llibre de
Jordi Gascón: a veure qui és capaç de
respondre-la!
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Sisenes Jornades per
la Llengua a Sant
Andreu de Palom ar
10 i 11 de juliol al CSO La Gordíssima

C A M P A N Y ES

Tot i que Albert Pla en va
musicar les Cançons d’amor i

droga, encara és hora que l’obra
–breu però intensa– del poeta
Pepe Sales arribi amb més clare-
dat als seus lectors potencials.
Potser és contradictori exigir la
vulgarització d’un autor que,
probablement, hauria renegat de
la seva comercialització, però no
deixa de ser una injustícia que els
versos de Sales –autèntic cronista
del quinquisme català dels anys
vuitanta– continuï restringida a
un nombre reduït de persones. El
volum que ens ocupa recull els
versos d’aquest músic, pintor i

escriptor –evitarem qualificar-lo
de maleït– i, a més, recupera una
sèrie de correspondència i dieta-
ris personals on es posa de
manifest el tortuós trajecte
d’addicions, presó, hospitalitza-
cions, homosexualitat i VIH
viscut per Sales. A més, Labreu
recupera una part de la seva obra
pictòrica i ofereix una nova visió
sobre les 50 cançons d’amor i
droga a través de les notes de
l’amiga de ànima de Sales, Lulú
M artorell, coautora –amb Albert
Pla– del documental recent
Pobres pobres que els donguin
pel cul. RO G ER PALÀ
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L’
Assemblea Popular Inde-
pendentista, tot i els
entrebancs institucionals

que es troba edició rere edició,
continua defensant les Jornades
per la Llengua, que enguany se
celebraran el divendres 10 i el
dissabte 11 de juliol al centre
social okupat La G ordíssima. La
inauguració es farà amb una
projecció de documentals, segui-
da del concurs andreuenc del
Bocamoll –la diversió està asse-
gurada– i un karaoke de cançons
en català. Caldrà reservar ener-
gies per la llarga jornada del
dissabte, que començarà amb un
taller de jocs infantils tradicio-
nals i un espectacle teatral.
D esprés d’una aturada per anar a
dinar, la tarda s’iniciarà amb una
xerrada a càrrec de l’escriptor

M àrius Serra, una actuació de la
Bastonera de Sant Andreu i un
recital de poesia catalana de
dones. Tancaran les jornades el
folk dels Filibusters i els cantau-
tors Caliu a la plaça del Comerç
del mateix barri.

En aquesta sisena edició, sota
el lema El bilingüisme trepitja el
català, l’Assemblea denuncia el
retrocés de la llengua catalana de
la mà de les institucions espanyo-
les i els seus mecanismes judi-
cials i també arran de la propa-
ganda constant contra el català
per part dels mitjans de comuni-
cació de masses de l’Estat espan-
yol.

Sense re, 

sense rem ei

Pepe Sales
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Pot existir un turism e ètic,
solidari i sostenible?
Jordi Gascón analitza el difícil binomi turisme-cooperació

AN Ò N IM A

Per aquelles persones que hem
nascut a l’era de les vacances
pagades, prendre cada any la
decisió d’on i com  gastar el
quantum de tem ps que el siste-
m a ens ofereix per canviar
d’aires i de m oneda és una ruti-
na de la qual no despertem , ja
que d’alguna m anera –i fins i tot
en ple viatge– sem pre se’ns
presenta el dilem a de “no voler
sem blar un turista sense poder
deixar de ser-ho”. Aquí és quan
un reacciona i s’adona que, en
realitat, som  m olt poqueta cosa...
I és que no hi ha cap dubte que el
turism e de m asses és la vertade-
ra cirereta del capitalism e
espectacular, és el seu producte
m és acabat.
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