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PRESENTACIÓ
SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS / BARTOMEU CANYELLES CANYELLES
Investigador responsable i investigador contractat de l’Acció Especial AAEE32/2014.

Mitjançant aquesta Acció Especial, emmarcada dins l’àrea de Pla de
Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears (2013-2017),
s’han analitzat tot un conjunt de publicacions turístiques o relacionades
directament amb l’activitat turística de les Illes Balears. Aquesta tasca ha permès
localitzar, classificar, catalogar i preservar els principals mitjans de comunicació
relacionats amb el turisme de l’arxipèlag amb independència de la seva època o
la seva llengua.
La seva anàlisi ha permès valorar la seva forta influència sobre la
valoració social i la percepció del fet turístic, al temps que s’ha concretat amb
major precisió la connexió entre el turisme visitant, el turisme residencial i la
població de les Illes Balears. Aquesta tasca començada –i a continuar en el
futur– ens aporta informació significativa al voltant de quin tractament donen
aquestes capçaleres, adreçades al lector estranger, al voltant de temàtiques
diverses: llengua, cultura, patrimoni...
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L’Acció R+D “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears”,
que s’ha desenvolupat entre desembre de 2014 fins juliol de 2015, ha
desenvolupat un continu seguiment dels continguts publicats i emesos sobre
turisme als mitjans de comunicació de les Illes Balears. Partint d’un equip
investigador format per professionals de l’àmbit de la Història, el Turisme, la
Filologia, el Periodisme i la Comunicació, s’han organitzat un conjunt de
reunions i seminaris, culminats amb la trobada/simposi que tingué lloc el 3 de
juliol de 2015 a la Universitat de les Illes Balears.
Han format part de l’equip investigador de “Turisme i mitjans de
comunicació de les Illes Balears” amb les següents línies de recerca la Dra.
Glòria Bosch Roig (Mitjans en alemany), Empar Isabel Bosch Sans (Mitjans i
gènere), Gabriel Mayol Arbona (Mitjans de la Part Forana i mitjans digitals), Dr.
Joan Josep Matas Pastor (Mitjans radiofònics), Arnau Company Matas
(Metodologia d’anàlisi dels mitjans de comunicació), Dra. Ana Laura García
Monserrat (Mitjans de comunicació i moviments migratoris), Dra. Maria Neus
Fernández Quetglas (Mitjans televisius), Dra. Catalina Amer Ballester (Mitjans
en rus/ciríl·lic), Dra. María Ángeles Duran Máñez (Mitjans professionals i
corporatius), Dr. Josep Maria Figueres Artigues (Nota metodològica sobre la
recerca de la imatge de les Illes Balears a la premsa catalana), Dr. Miquel Àngel
Limón Pons (Mitjans de Menorca), Dr. Antoni Marimon Riutort (Mitjans en
francès i català), Agustín Martínez Vico (Mitjans de la Part Forana - Calvià),
Francisca Tur Riera (Mitjans d’Eivissa i Formentera), Dra. Carlota Vicens Pujol
(Mitjans en francès), Dr. Antoni Vives Reus (Foment de Turisme de Mallorca),
Elisabeth Ripoll Gil (Mitjans en alemany), Rafel Puigserver Pou (Mitjans de la
Part Forana i mitjans digitals) i Dra. Maria Antònia Puigrós Caldentey (Mitjans
televisius i mitjans en català).
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Cal afegir que han col·laborat en aquesta Acció Especial un altre conjunt
de professionals força significatiu: Mª Brígida Gomila Juaneda (“Turisme i
xarxes socials a les Illes Balears”), Lourdes Melis Gomila (“Promoció turística
en els mitjans de comunicació al Llevant de l’Illa”), Dr. Nicolás Moragues
González (“El impacto de las descripciones de Julio Verne sobre las Islas
Baleares”), Jesús Luis Peñalver Trias (“Programes de TV especialitzats en el
sector turístic a les Illes Balears”), Antoni Vives Riera (“El territori i els debats
polítics sobre medi ambient de Mallorca vists pel turisme britànic residencial”),
Dr. Ekkehard Schönherr (“Mallorca en los medios escritos alemanes entre 1900
y 1960” i “Las tres narrativas de Mallorca en los medios alemanes del fin del
siglo XX”) i Margalida Ramis / Antoni Pallicer (“El monogràfic Tot Inclòs: La
cara menys amable del turisme”).
La recerca ha estat encapçalada per Sebastià Serra Busquets, catedràtic
d’Història Contemporània a la Universitat de les Illes Balears, en qualitat
d’investigador principal, seguidament pel Dr. Tomeu Canyelles Canyelles, com
a coordinador. A més de la Universitat de les Illes Balears, en el procés
d’investigació hi han intervingut professors i professionals d’altres centres
universitaris: Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez – Universidad
Pontificia Comillas (CESAG-UPC), Universitat de Barcelona, Universitat
Autònoma de Barcelona, Friedrich-Schiller-University Jena...
L’Acció Especial AAEE32/2014 ha permès analitzar els mitjans locals
que, de forma directa o indirecta, presenten una relació més significativa amb
l’activitat turística: la televisió, la ràdio i, molt especialment, la premsa tant en
paper com en format digital. D’aquest darrer àmbit s’ha elaborat un recull
exhaustiu que abasta fins a un centenar de mitjans des del segle XIX fins el
temps present a partir dels quals es poden fer tot un conjunt d’observacions
9
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reveladores. En primer lloc, s’ha de considerar que els pocs exemples del segle
XIX i de les dues primeres dècades del XX gairebé no tenen una connexió
directa amb el turisme, però sí tot un conjunt de publicacions que apareixen a
Mallorca i Menorca entre els darrers anys vint i 1936, any en el que esclatà la
Guerra Civil i en el que pràcticament tots aquests diaris, magazines i revistes
deixen d’editar-se. En aquest sentit, cal destacar que s’han recuperat tot un
conjunt de publicacions ja desaparegudes i poc conegudes, digitalitzant en
alguns cas concret alguna col·lecció íntegra.
S’experimentaren augments espectaculars durant els anys seixanta, setanta
i vuitanta –època, d’alguna forma o una altra, marcada pel desenvolupament
econòmic i social derivat del turisme– però fou a partir de l’arribada del nou
segle quan la seva activitat es dispara amb l’aparició d’un conjunt de mitjans
escrits de característiques diverses: de pagament i gratuïts, d’informació general
o local, diferents temàtiques especialitzades, etc. Algunes de les observacions
més rellevants d’aquesta investigació situen les illes de Mallorca i Eivissa com
els llocs on han aparegut més publicacions derivades del turisme, així com una
observació idiomàtica significativa: el castellà, l’anglès i l’alemany són les
llengües que més pes i tradició tenen dins d’aquest tipus de continguts
informatius.
En el transcurs de la recerca s’ha posat en marxa una plana web integrada
dins del web de Projecció i Protecció del Patrimoni Periodístic amb entrades
dedicades a la temàtica turística, incloent entrevistes amb diferents professionals
o novetats d’interès. De la mateixa forma, s’ha elaborat una publicació digital de
descàrrega gratuïta que inclou els principals resultats de la investigació, un
sumari amb fitxes descriptives dels mitjans escrits (en format paper i/o digital) i
el conjunt d’investigacions aportades tant per l’equip investigador com pels
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diferents col·laboradors, presentades públicament a la trobada / simposi del 3 de
juliol de 2015.
Després de sis mesos d’intensa recerca s’ha obert un nou i llarg camí a
recórrer en el futur per tal d’aprofundir en l’anàlisi dels seus continguts –entre
d’altres aspectes– al temps que es promou la seva projecció, protecció i
preservació com una part fonamental del nostre patrimoni periodístic.

Projectes d’investigació relacionats:

 2015-... “Los fundamentos del cambio cultural en España (1960-1975)”.
Referència: HAR2014-52882-P. Impulsat per Dr. Jordi Casassas Ymbert i
Dr. Carlos Santacana Torres des de la Universitat de Barcelona (UB) amb
la participació des de la Universitat de les Illes Balears del Dr. Sebastià
Serra Busquets i Dr. Antoni Marimon Riutort.
 2015. Acció Especial “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes
Balears”. Referència: AAEE32/2014. Amb el Dr. Sebastià Serra Busquets
com a investigador responsable i coordinat per Tomeu Canyelles
Canyelles.
 2014-2015. “Turisme cultural : Anàlisi, diagnòstic i perspectives de
futur”. Càtedra d’Estudis Turístics Melià Hotels International / Universitat
de les Illes Balears. Amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a
investigador responsable i coordinat per Gabriel Mayol Arbona.
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 2014-2015. “Microperiodisme escolar: de l'aula al carrer”. Projecte de
recerca en innovació didàctica impulsat per Institut de Ciències de
l'Educació (ICE) i l’Institut de Recerca i d’Innovació Educativa (IRIE),
coordinat per Rafel Puigserver Pou i Gabriel Mayol Arbona.

 2013. Projecte de Càtedra UNESCO Protecció i Projecció del Patrimoni
Periodístic presentat per la Universitat de Costa Rica, Universitat
Autònoma de Barcelona i Universitat de les Illes Balears. Investigadors
responsables: Dr. Josep Maria Figueres Artigues (UAB), Dra. Patricia
Vega Jiménez (UCR) i Dr. Sebastià Serra Busquets (UIB).
 2012-... “Catàleg històric general de la premsa en català”. Referència:
PT2012-S05-GUILLAMET. Impulsat per la Universitat Pompeu Fabra
(Catalunya) pel Dr. Jaume Guillamet amb el suport de l’Institut d’Estudis
Catalans (IES). En qualitat de col·laboradors, hi participaren el Dr.
Sebastià Serra Busquets i Arnau Company Matas.

2012-... Projecte xarxa TRANSFOPRESS (Résau Transnational pour
l'Étude de la Presse en Langues Étangères). Impulsat des de la Université
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) i el Centre d'Histoire
Culturelle des Societés Contemporaines (CHCSC). Hi participen com a
investigadors de la Universitat de les Illes Balears la Dra. Carlota Vicens
Pujol i el Dr. Antoni Marimon Riutort.
 2012-2013: Acció Especial “Projecció del Patrimoni Periodístic de
Menorca, Eivissa i Formentera”. Referència: AAEE073/2012. Amb el Dr.
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Antoni Marimon Riutort com a investigador responsable i coordinat pel
Dr. Antonio José Viñarás Domingo (Eivissa i Formentera) i Xavier
Mompó Juaneda (Menorca).
 2012-2013. Acció Especial “Protecció i Projecció del Patrimoni
Periodístic de Mallorca”. Referència: AAEE014/2012. Amb el Dr.
Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable i coordinat per
Gabriel Mayol Arbona i Rafel Puigserver Pou.
 2002. “Minority Newspapers to New Media”. Referència: TIC2000-3220CE. Projecte impulsat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia del Govern
d’Espanya i coordinat per la Universitat de les Illes Balears amb el Dr.
Sebastià Serra Busquets com a investigador responsable.
 2001. “Minority Newspapers to New Media”. Referència. ECD-331626966. Projecte impulsat per la Unió Europea i coordinat per la
Universitat de les Illes Balears amb el Dr. Sebastià Serra Busquets com a
investigador responsable.
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TURISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
RESULTATS I ESTADÍSTIQUES AL VOLTANT DE
LA PREMSA ESCRITA.
Dades i gràfiques elaborades per Bartomeu Canyelles Canyelles, investigador contractat per l’Acció
Especial R+D AAEE32/2014.

A partir d’aquest document es resumeixen els principals resultats de la
investigació desenvolupada entre desembre de 2014 i juliol de 2015 a partir dels més
de cent mitjans de comunicació –escrits i/o digitals– que s’inclouen a l’annex final
d’aquesta publicació.
Els primers resultats van ser lliurats a l’equip investigador el 3 de juliol de 2015
en el marc de la 4a Trobada / Simposi “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes
Balears” (Universitat de les Illes Balears) i, posteriorment, van ser corregits i ampliats.
Aquests, analitzen la premsa escrita des d’òptiques diverses: llengua, procedència,
preu, format...
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Cost.
El preu d’un mitjà de cara al lector –sigui turista residencial, turista vacacional o
població local– és un primer factor a considerar. En aquest sentit, s’observa la clara
tendència general a que bona part d’aquestes publicacions, les editades en paper siguin
de pagament; un fet que contrasta amb els mitjans digitals, essencialment gratuïts.

Dins del marc temporal de l’anàlisi, observem que els mitjans de comunicació
van ser de pagament durant bona part del segle XX fins l’efímera ABTA Mallorca
(1982-1983), exemple de premsa corporativa. En els darrers anys (2000-2015),
observem un clar predomini de la premsa gratuïta front la de pagament.
Respecte les dades provisionals aportades, hi ha hagut canvis significatius
respecte a les dades primerenques aportades a principis de juny de 2015, en el marc
d’aquesta investigació. Si aquestes, inicialment, reflectien que un 78 % de mitjans eren
de pagament i un 22 % gratuïtes, introduint la categoria “Desconegut”, dedicada a una
porció dels mitjans que, bé per manca d’informació o bé per no localitzar-se a cap
hemeroteca pública de les Illes Balears, tenen un preu desconegut o variable. Això ha
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permès calibrar millor les xifres que, així i tot, reflecteixen el pes que tenen les
publicacions de pagament.

Suport
El primer mitjà digital que va fer del turisme un dels seus continguts principals
va ser Mallorca Zeitung, des de l’any 2000. Això explica en bona part que, en conjunt,
les publicacions en format paper tinguin un pes força destacat (58 %). En l’actualitat,
els mitjans 100 % digitals o mixtes (paper i digital) han guanyat terreny: durant els
darrers quinze anys (2000-2015),

veiem com els mitjans exclusivament digitals

representen un 21 % i els mixtes un 48 % front el 31 % dels diaris o revistes editats
només en paper.

Les xifres provisionals de juny, sotmeses a l’estudi i el debat per part de l’equip
investigador, reflectiren percentatges similars, on més de la meitat dels mitjans (58% a
un primer moment, posteriorment reduït a 52,1 %) es publiquen en paper. Es manté el
terç –fixat inicialment en un 30 % i, ara, augmentat al 37,7 %) dels mitjans que
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publiquen les seves informacions en ambdós formats. Pel que respecta a les
publicacions exclusivament digitals, observem que les seves xifres són minoritàries:
l’11% calculat inicialment ha donat pas al 10,2 %. Per tant, els primers càlculs, tot i
que provisionals, ja ens apuntaven cap aquesta direcció.

Temàtica
Pel que respecta a les temàtiques exposades, aquestes es poden resumir en un
conjunt de continguts variat que abasten aspectes tan diferents com la nàutica, la
gastronomia, l’excursionisme o l’estil de vida. Observem que un important gruix el
representen els continguts d’informació general, tant internacional, estatal o local:
alguns exemples d’aquests mitjans són els de major tirada i difusió, com Mallorca
Daily Bulletin, Mallorca Magazin, Vesti Mallorca o Mallorca Zeitung, entre d’altres.
Les temàtiques al voltant de l’oci i la cultura també juguen un paper destacat en els
mitjans dedicats al turisme.
En els darrers temps, però, s’ha de destacar la progressiva aparició de mitjans
dedicats a l’estil de vida: enfocades a un lector de perfil socioeconòmic alt, inclouen
informació sobre botigues de luxe, moda, restaurants exclusius, alta gastronomia, etc.
Són un conjunt de publicacions que es poden localitzar a determinants punts de
distribució: camps de golf, hotels de quatre o cinc estrelles, joieries... També s’ha de
valorar la importància de mitjans on s’analitza el turisme des del camp econòmic: és el
cas d’Hosteltur, Preferente o el setmanari El Económico, entre d’altres.
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Inicialment, la classificació de temàtiques es va limitar a vuit categories
(generalistes, oci i temps lliure, cultura, economia, estil de vida, excursionisme, sector
immobiliari i nàutica), a les quals s’hi han afegit dues més, gastronomia i societat, dels
quals hem trobat considerables exemples durant la recerca.
Les xifres inicials, tot i anar ben encaminades, han sofert modificacions
significatives: el canvi més interesant el representa la nàutica que, sumada a altres
esports (golf, pesca, submarinisme) fa que passi del 3,7 % que s’havia calculat
inicialment al 9,1 %. De la mateixa forma, fer un nou repàs al conjunt de publicacions
classificades s’ha reparat en que el volum d’informacions generalistes no és tan gros
com s’havia previst a juny de 2015: es passa, per tant del 25 % a un 10,6 %. Les
notícies de caire més aviat localista o municipalista queden, principalment, recollides
dins de les categories “Cultura” i “Oci i temps lliure”, que, sumades, ens donaria un
marge percentual força significatiu: 43,6 %.
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Periodicitat
La periodicitat dels mitjans editats en paper és una altra de les pautes destacades
per tal d’analitzar el caràcter i les particularitats de la premsa illenca vinculada al
turisme. Observem que les publicacions setmanals i sobretot les mensuals representen
la principal tendència durant els segles XX i XXI. Cal destacar també el gruix
representat per les revistes de temporalitat / periodicitat variable (7,6%) són aquelles
que tenen un caràcter mensual durant la temporada alta i que passen a ser bimestrals o
trimestrals durant la tardor, hivern i part de la primavera.

Periodicitat

Diària (1%)
Setmanal (24,4 %)
Quinzenal (4%)

Mensual (44,8 %)
Bimestral / Trimestral (8,1%)
Anual (10,1 %)

Variable (7,6%)

Les dades provisionals ja apuntaven, encertadament, que la premsa diària és una
tendència minoritària: a les dades primerenques ja es perfilava un 1,3 % que, ampliada
la recerca, ha minvat fins l’1% que representa Majorca Daily Bulletin. El reajustament
de les dades ha servit per pronunciar, encara més, el predomini de la premsa mensual,
que passa d’un 29 % –igualada pràcticament amb la setmanal– a un 44,8%: és, doncs,
la línia de periodicitat més notable, seguida de la setmanal, d’un 24,4%, amb
19
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exponents tan rellevants com Mallorca Zeitung. Reparem que, aquesta, com altres
publicacions illenques –la històrica Le Jeudí, sense anar més lluny– solien aparèixer,
setmana rere setmana, en dijous.
Les modificacions al voltant dels càlculs inicials s’expliquen per haver
aconseguit esbrinar la periodicitat d’algunes publicacions, abans desconegudes, així
com l’afegitó de nous diaris o revistes que, a un primer moment, no havien format part
dels càlculs.
Estat

Dins d’aquest grup, s’analitza l’estat actual d’aquestes publicacions amb un
resultat mitjanament equilibrat. Cal destacar la longevitat de Majorca Daily Bulletin,
que es començà a editar a desembre de 1961, així com la revista menorquina Roqueta,
encara activa, o també Mallorca Magazin, un altre dels periòdics del Grup Serra que es
publica des de 1970.
Dins d’aquesta nova classificació s’ha inclòs una tercera categoria,
“Desconegut”, que engloba un petit grup de publicacions d’activitat desconeguda, a
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hores d’ara: la manca de contactes directes amb els seus responsables (directors,
editors, redactors) impedeix poder corroborar si mitjans com, per exemple, Euro
Nachrichten o Formentera Magazine continuen en actiu, l’estiu de 2015. Pel que
respecta a les altres dues categories, observem que la proliferació de publicacions
vinculades en major o menor mesura al turisme equilibra els resultats entre els mitjans
actius i desapareguts.
Localització

En referència al lloc d’edició d’aquests mitjans escrits, s’observa com Mallorca
concentra prop de dos terços (61 %) de les publicacions analitzades front a Eivissa i
Formentera que, en conjunt, sumen un 26,6%. En el cas de l’illa de Menorca, s’havia
calculat de forma primerenca una representació del 9% que, després d’algunes noves
aportacions introduïdes a juliol de 2015, permeten augmentar la xifra sensiblement a
un 10,2 %). Així, una de cada deu de les publicacions analitzades té la seva localització
a Menorca. Dins la categoria “Altres” s’inclouen publicacions que, tot i tenir com a
protagonistes a les Illes Balears, s’editen a altres territoris, com és el cas de Mallorca
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París, publicada a territori francès entre 1954 i 1998, o Mallorca Schöne Seiten,
editada a Grünwald (Alemanya).

Els diaris o revistes apareguts a Mallorca tenen el seu origen essencialment a la
capital, Palma: 7,6 de cada 10 publicacions mallorquines han estat editades a Ciutat.
Reparem, però, que el municipi de Calvià, bolcat en l’activitat turística, també té un
pes superior al d’altres indrets com Pollença, Esporles o Llucmajor: estem parlant d’un
18,3 % (dada corregida ja que, prèviament, aquest percentatge s’havia situat en un 9
%) front al 1,6 % d’aquests pobles anteriorment esmentats. Alguns exemples notables
depremsa calvianera són Maganova, Voramar o Entorn.
A Menorca –representada al gràfic general amb només un 10,2%– trobem una
alta representativitat de publicacions editades a Maó, la seva capital: 60 %. A un
primer moment, les xifres apuntaven de forma errònia un equilibri entre aquesta
localitat i la de Ciutadella, amb un percentatge similar (prop d’un 40 %). A més
d’haver-se corregit aquesta inexactitud, cal destacar l’afegit d’una nova població
menorquina: Es Castell.
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Pel que respecta a les Pitiüses, el predomini de l’illa d’Eivissa és força evident:
un 76,9 % (erròniament elevat al 82,5% a juny de 2015) de les seves publicacions han
aparegut dins d’aquest àmbit territorial: The Ibizan, Ibiza Heute, Ibiza Insight, Ibiza
Zeitung, Ibiza Magazin... La denominació castellana de l’illa apareix, gairebé com una
marca o reclam, a tots aquests mitjans. Havent-se introduït un nucli poblacional que, a
un primer moment, no s’havia valorat, el percentatge real que trobem és de 84,5 % de
publicacions d’origen eivissenc front al 15,5 % de les de Formentera.
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Llengües
Per ser prou significativa i reveladora del model turístic, passat i present, la
tendència lingüística també representa un dels eixos centrals d’aquest anàlisi. En
primer lloc, cal valorar la seva distribució per número d’idiomes a una mateixa
publicació; així, el monolingüisme de mitjans com Mallorca Daily Bulletin, Mallorca
Zeitung o Vesti Mallorca representa, encara, una tendència molt significativa dins
d’aquesta classificació. Cada illa esdevé un espai comunicacional amb la seva pròpia
naturalesa lingüística, tot i que amb excepcions que tendeixen a incloure informacions
de les quatre illes. Si bé Formentera té algunes publicacions específiques, comparteix
en moltes altres ocasions mitjans escrits amb Eivissa.
A partir d’aquest patró es pot afirmar que 6,3 de cada deu publicacions vinculades
al turisme i editades a les Illes Balears està redactada en una sola llengua, mentre que
el 3,7 % presenta continguts en dues, tres o quatre llengües. Dins del gruix de
publicacions analitzades, és corrent trobar exemples bilingües (21,6 %), principalment
en castellà-anglès (Belleza y Turismo, Baleària, etc.) i castellà-alemany (Ibiza Lights,
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Insel, etc.). Els exemples trilingües (7,1 %) es refereixen, principalment a mitjans amb
diversos continguts en castellà, anglès o alemany: ABC Mallorca o In Palma. La
quarta llengua –francès, italià o, excepcionalment, català– representa un 8,1 % i
s’aplica, en un substancial número de casos, a publicacions amb vocació d’agenda
d’oci, com, per exemple, InfoMag o MásMallorca.

Pel que respecta a l’ús de les llengües, la modificació de les dades aportades a
juny de 2015 ha servit per definir –o redefinir– amb més precisió la naturalesa
lingüística de les publicacions estudiades. A un primer moment havia quedat prou clar
que l’anglès era –i és– la opció predominant: del percentatge inicial representat pel 40
% es passa a un 30,6 %. No obstant això, un seguiment més exhaustiu dels continguts i
de les noves publicacions afegides ha permès que la llengua castellana tingui una
major representació: el 20 % inicial –que la convertia en la tercera opció, rere l’anglès i
l’alemany– dóna pas a un 31,2 %, xifra que la posa pràcticament al mateix nivell que
l’anglesa. Dins d’aquest grup, observem que hi té un pes important dins les revistes
dedicades a l’anàlisi econòmic del turisme (Hosteltur, Preferente, El Económico, etc.).
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Les correccions de les dades han permès ajustar les xifres de la premsa en
alemany, situades a un primer moment en un 28,8 % i ara fixades en un 21,9 %. Tot i
així, les gràfiques ens permeten observar –i afirmar– que castellà, anglès i alemany són
les opcions lingüístiques amb més pes dins l’arxipèlag balear.

Llengües
Anglès (30,6%)
Alemany (21,9%)

Castellà (31,2%)
Francès (2,4%)

Suec (1,8%)
Rus (3%)

Català (5,5%)
Holandès (1,8%)
Italià (1,8%)

Tot i el seu baix percentatge, el rus és una llengua que ha guanyat pes en els
darrers cinc anys gràcies a publicacions com R & Майорка (“Mallorca & Rusia”),
Вести Майорка (“Vesti Mallorca”) o l’efímer Hola Майорка (“Hola Mallorca”).
Amb un 3 %, la seva representació és més alta que el francès, suec, holandès o italià,
una llengua que gairebé no té cap pes als mitjans de Mallorca o Menorca però sí a
Eivissa i Formentera. Cal destacar també la llengua catalana dins d’aquest context: les
primeres aproximacions oferien uns resultats veritablement descoratjadors al voltant de
la llengua pròpia, que tenia un percentatge del 2,7 %. Els nous càlculs, i l’afegit de
publicacions com com Más Mallorca, Entorn o l’anuari Tot Inclòs ha permès
incrementar la seva representació en un 5,5 % que, igualment, és una xifra molt baixa:
així, aproximadament, una de cada vint publicacions illenques vinculades d’alguna
forma al turisme inclou continguts en català.
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A la plana següent es pot observar la distribució lingüística a cada illa on, com
s’ha afirmat prèviament, es constata el fort pes que tenen el castellà, l’anglès i
l’alemany en aquest tipus de publicacions.

Llengües (Mallorca)

Anglès (31%)
Alemany (22%)

Castellà (29%)
Rus (7%)
Català (4%)
Francès (3%)
Suec (3%)
Altres (1%)

Al gràfic superior veiem com a Mallorca és l’indret on existeix una proporció
més equilibrada respecte a les tres llengües predominants; de fet, no és gaire estrany
trobar publicacions que incloguin continguts en castellà, anglès i alemany, com Ibiza
In, MiraCasa, ABC Mallorca, In Palma... La resta (rus, català, francès, suec i altres),
en comú, sumen un 18 %.
Estadísticament, el predomini de l’anglès i el castellà a l’illa de Menorca és més
clar, fent que les publicacions en alemany siguin, en comparació, menors. Existeixen
exemples de mitjans bilingües com Fresh People, Portum o BiniMagazine, totes elles
editades a la capital Maó. Cal destacar que la llengua catalana, comparativament, té
més pes en comparació a Mallorca o les Pitiüses.
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Llengües (Menorca)

Anglès (41 %)
Castellà (47 %)

Alemany (6%)
Català (6%)

Llengües (Eivissa i Formentera)

Anglès (30%)
Alemany (32,5%)
Castellà (25%)

Italià (7,5%)
Altres (5%)

A Eivissa i Formentera, en canvi, la distribució lingüística pot englobar-se en
tres grans grups prou equilibrats: l’anglès (30 %), l’alemany (32,5 %, xifra que, tot i
l’escàs marge, la converteix en la naturalesa lingüística més representativa) i,
finalment, una mica més enrere, el castellà (25 %). L’italià (7,5 %) té una
representativitat escassa, però significativa, donat que una porció important dels
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turistes que acullen ambdues illes procedeix d’Itàlia. El 5% restant inclou mitjans
escrits en holandès i francès.
Dinàmiques.
Finalment, cal fer alguns apunts al voltant de les dinàmiques cronològiques que
segueixen aquestes publicacions. Inicialment, els càlculs partien de la dècada dels anys
trenta, però la inclusió de Menorca Gráfica (1927) i Menorca Ilustrada (1929) han fet
variar el punt de partida.
Observem l’increment de publicacions que es produeix a partir dels primers
anys trenta, moment en el que es comptabilitzen fins a set publicacions –The Majorca
Sun, Die Insel, Der Herold, etc.– que quedaren interrompudes amb l’esclat de la
Guerra Civil el 1936, a excepció de The Majorca Sun, que a febrer de 1937 publicà un
número (el darrer i, possiblement, de caràcter extraordinari) amb una clara finalitat
propagandística del bàndol franquista.
Tant el conflicte bèl·lic en si mateix com la dura postguerra explica perquè no
tornaren aparèixer publicacions vinculades amb el turisme durant els anys quaranta:
essencialment, els visitants havien descendit de forma considerable. L’aparició de
París Baleares (1954-1998), dirigida als residents mallorquins a França, o l’efímer
Mallorca Holiday, aparegut el 1957, marquen un petit ascens que es manté fins els
anys seixanta i part dels setanta. Superada la crisi econòmica (l’anomenada Crisi del
petroli, 1973), durant els primers anys de la dècada dels vuitanta es viu un primer
boom de publicacions amb continguts lligats al turisme: n’aparegueren 16, xifra que,
comparativament, minva amb l’entrada dels anys noranta.
És a partir del segle XXI quan es dispara el seu creixement, amb pujades
espectaculars com el tram 2010-2015, en el que arribaren a néixer fins a 31
publicacions vinculades a l’activitat turística. Aquestes xifres a l’alça permeten afirmar
que es viu un moment històric, donada la convivència dels mitjans escrits tant en
format paper i/o digital,
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Publicacions vinculades amb el turisme
aparegudes des dels anys trenta.
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A la següent gràfica s’analitza amb més cura el marc temporal que abasta des
del 2010 al 2015, així com el ritme de creació d’aquests tipus de publicacions: una
època en la que, tot i la recessió econòmica iniciada el 2008, aquests mitjans semblen
haver pres més força que mai.
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PONÈNCIES I COMUNICACIONS
ACCIÓ ESPECIAL AAEE32/2014
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TURISME I MITJANS DE COMUNICACIÓ
SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS
Doctor i Catedràtic en Història contemporània a la UIB. Investigador principal del Grup
d'Estudis de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el Pensament Contemporani (IRIE).
Director del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània. Investigador responsable de
l’Acció Especial AAEE32/2014.

Després d’haver-se consolidat una línia d’investigació entorn a la història
del turisme i després de tenir en un procés de relatiu avanç el projecte de
Turisme Cultural: Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur, ha estat una gran
satisfacció poder, mitjançant d’una acció especial R+D, del Pla de Ciència,
Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017, abordar la
relació entre turisme i mitjans de comunicació a Mallorca, Eivissa, Menorca i
Formentera al llarg de la història.
Un motiu també d’àmplia satisfacció és veure com un bon conjunt
d’investigadors

de

les

àrees

d’Història

Contemporània,

Periodisme,

Comunicació, Turisme i Filologies, sobretot, s’han interessat en aquesta línia
d’investigació i en un període curt de temps -6 mesos–, s’ha aconseguit posar al
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dia important informació mitjançant un catàleg de publicacions i diferents línies
d’anàlisi.
Certament, podem parlar d’una interrelació entre Turisme, Periodisme i
Història Contemporània. Des de la concreció, pensam que s’ha avançat en la
història del Turisme, en la història del Periodisme i en una ampla perspectiva
interdisciplinar. És en aquest aspecte que la recerca ha arribat no només en els
estudis específics que hem esmentat prèviament, sinó també en el conjunt
d’estudis de la cultura, la societat, la comunicació i el pensament contemporani.
De fet, moltes són les perspectives que hem observat i que s’han obert en el
terreny de totes les ciències humanes i de les ciències socials. Aspectes de la
Geografia, de l’Art, de l’Economia i la Pedagogia i, fins i tot de la Didàctica
Específica, són presents en el si d’aquestes recerques enmarcades en l’Acció
Especial AAEE32/2014.
Un aspecte absolutament bàsic en el que volem fer èmfasi és en l’absoluta
necessitat de potenciar la Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic de les
Illes Balears, ja que moltes de les publicacions a les que es fa referència
difícilment són consultables, tant en paper com en format digital. La pèrdua del
patrimoni periodístic no s’ha frenat, malgrat els esforços i els plantejaments que
s’han fet els darrers anys , que caldrà seguir potenciant.
En el terreny de les hipòtesis absolutament confirmades al llarg de les
recerques, hem de situar el gran impacte –sobretot a Eivissa i Mallorca– de les
publicacions específiques i els mitjans de comunicació en general dedicats al
turisme. Hem de fer referència tant a publicacions en paper de periodicitat
diversa com emissores de ràdio i el món digital. Pel que respecta la televisió, ja
molt avançat el segle XX i, sobretot, des del segle XXI, ha arribat el gran
impacte.
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Els professionals i empresaris d’aquests mitjans de comunicació han
evolucionat al llarg de la història. Iniciatives sorgides des de Mallorca, Eivissa,
Menorca i Formentera s’han duit a terme amb més o menys continuïtat, però
també hem de situar la importància d’iniciatives de professionals arribats de fora
de les Illes Balears.
Consolidada des de fa dècades com un motor bàsic per a la economia de
les Illes Balears, el turisme i totes les seves etapes evolutives han quedat
reflectits a un creixent número de publicacions de molt diversa naturalesa: diaris,
revistes, butlletins, programes de ràdio, televisió i, més recentment, Internet.
Són, en definitiva, diferents formes d’informar al voltant d’un fenomen que, en
conjunt, constitueixen una importantíssima base per analitzar la influencia del
turisme damunt la societat illenca, però, a la vegada, la valoració social que es té
de l’activitat econòmica.
Una de les recerques que tradicionalment s’han fet per part de sectors del
món del turisme en relació amb grups d’investigació i, també, en relació amb la
Universitat i empreses estudioses de la opinió pública, ha estat respecte a la
percepció i opinió dels ciutadans respecte el turisme. Un reflex clar i prou actual
és l’anunci publicitari d’una part d’una enquesta aparegut al diari El Mundo / El
Día de Baleares el 20 de maig 2015 amb el títol ¿Qué imagen u opinión tiene
del sector hotelero de las Islas Baleares?: encarregada per la Federació
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) i realitzada per l’empresa TNS
Demoscopia, a ella es pot comprovar que era molt positiva. A la pregunta de
quina imatge o opinió es té del sector hoteler de les Illes Balears, el 59,1%
contesta que “Molt bona”. Recalca, el contingut, que tres de cada quatre
residents a Balears, el 75,6% de la població, tenen una opinió bona o molt bona
del sector hoteler. Expliquen que els principals motius descrits pels entrevistats
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són la bona relació qualitat-preu, la generació d’ocupació, l’alta qualitat dels
serveis, la modernització per ser més competitius i, finalment, la percepció de
ser el motor de l’economia de riquesa per a les Illes Balears. Aquest, doncs, és el
resultat de la darrera enquesta que s’ha fet pública. Altres estudis relativament
recents damunt l’actitud dels residents a les Balears enfront del turisme i fets per
professors de la Universitat de les Illes Balears són el de Eugeni Aguiló Pérez i
Jaume Rosselló Nadal, del Departament d’Economia Aplicada, publicat el 2005
amb el títol “Host community perceptions. A cluster analysis” dins Annals of
Tourism Research. Un altre exemple: el d’un conjunt de professors d’Economia,
que publicaren el volum Las actitudes de los residentes en Baleares frente al
turismo el 2004.
Les múltiples maneres d’informar han evolucionat de forma paral·lela al
turisme de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera durant els segles XIX, XX i
XXI. Per tant, dins del llegat periodístic de les Illes Balears, l’activitat turística,
així com totes les seves conseqüències (socials, econòmiques, culturals o
mediambientals) ocupen un espai força significatiu. D’entrada, distinguim entre
publicacions periòdiques i específiques. A publicacions de tipus generals, com la
premsa diària o de diversa periodicitat, també cal observar com ha evolucionat el
tipus d’informació; tant les notícies com els anàlisis han ocupat al llarg de la
història espais força diferenciats. Han existit publicacions des de començaments
del segle XX que han dedicat una gran importància al turisme i d’altres que han
anat evolucionant des de minses informacions i pocs anàlisis fins a donar-li un
espai molt significatiu a les seves planes.
Tot i que podríem considerar L’Exotique i Le Franc-Observateur, els
intents de Jaume Cabanelles per llençar una publicació periòdica en francès des
de la Mallorca del segle XIX, com un primer punt de partida a tenir present, la
35

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

informació turística pròpiament dita és gairebé un reflex del segle XX, farcit
d’importants canvis socioeconòmics. L’escriptor i periodista Jaume Cabanelles,
funcionari i inscrit a les tendències romàntiques, escrivia en francès i castellà; va
publicar a Palma els títols L’Exotique: Album de science et literature els anys
1942 i 1843 i, després, Le Franc-Observateur: album de escience et beaux arts,
el 1849. A la vegada, publicà una de les primeres guies turístiques de la ciutat de
Palma, amb el títol Le cicerone française a Palma de Majorque, el 1845.
A les darreries del segle XIX i a principis del segle XX, s’adonen tot un
conjunt de publicacions periòdiques que posen de relleu la importància del
turisme: La Almudaina i La Última Hora, i tot un conjunt de periodistes de
l’època, formaran vertadera escola de professionals i persones del món de la
cultura que treballen en pro d’un turisme anomenat, aleshores, de viatgers.
Europa estava en plena transformació i la tradició de viatgers a
l’arxipèlag, documentats durant els segles XVIII i XIX, donà pas a una nova
forma d’entendre el temps lliure i el turisme, tal i com s’encarrega de reflectir La
industria de los forasteros, publicada el 1903 per Bartomeu Amengual Andreu,
que desenvolupà la seva vida professional entre Mallorca i Barcelona i que va
exercir de periodista, economista i jurista. Les seves col·laboracions
periodístiques a Mallorca es van donar a La Almudaina i El Felanigense. En
aquest petit llibre, just d’una quarantena de pàgines, inclou tot un seguit
d’indicacions per tal d’estimular el desenvolupament d’una indústria que, dos
anys després, rebria un nou i més fort impuls gràcies al naixement del Foment de
Turisme de Mallorca, el 1905. Aquest organisme va ser impulsat inicialment per
l’economista i periodista Enric Alzamora Gomà, entre d’altres, amb un grup
excursionista amb la finalitat de promocionar el turisme com un element
fonamental dins el procés de modernització de Mallorca.
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Des de l’àmbit estrictament periodístic, hem de destacar el sorgiment
d’una generació de professionals que, tot i no poder-los denominar periodistes
turístics, sí que publicaren articles relacionats amb aquesta activitat econòmica
als diaris de l’època. És el cas de Pere Ferrer, Jordi Martí Rosselló i, molt
especialment, Miquel dels Sants Oliver, impulsor intel·lectual de la indústria
turística illenca.
La lenta evolució experimentada fins els anys vint es va veure accelerada
ja a finals de la dècada i fins la Guerra Civil, que és quan es desenvoluparen tot
un conjunt de publicacions dirigides específicament als visitants i a les colònies
de residents, molt concretament les britàniques i alemanes. La Guerra Civil
trencà aquesta dinàmica i, si bé a partir del final de la Segona Guerra Mundial es
comencen a plantejar importants iniciatives turístiques de les que els mitjans de
comunicació se’n fan resó, serà a partir del Pla d’Estabilització Econòmica de
1959 –ja en l’etapa del desenvolupament econòmic, fruit en gran part de la
superació de les problemàtiques del conflicte bèl·lic prèviament esmentat– és
quan es dona un fort impuls al turisme i la interrelació que presenta amb el
periodisme.
Durant els anys seixanta, quan el boom turístic ja s’havia convertit en un
important eix econòmic de l’arxipèlag, la premsa començà a reflectir el canvi,
sobretot a Mallorca. Més des de que, el 31 de desembre de 1961, aparegués un
dels projectes més significatius on es vincula de forma més explícita turisme i
periodisme: el naixement del diari Majorca Daily Bulletin.
Durant els anys seixanta, publicacions locals de caire generalista, com
Última Hora, Diario de Mallorca, Baleares i Diario de Ibiza, dedicaren especial
atenció al turisme oferint previsions d’ocupació, notícies significatives,
problemàtiques i iniciatives empresarials amb un fort seguiment al seu moment
37

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

com el nomenament del “Pasajero 1.000.000” a l’Aeroport de Son Sant Joan
durant els anys seixanta.
La tècnica dels reportatges entorn al món turístic es desenvolupa d’una
manera fulminant. Tots els diaris entren en aquesta dinàmica. A la vegada,
també s’han de destacar les notícies de conjuntures, l’evolució econòmica i
alguns aspectes de política internacional. Durant aquesta dècada, assumeixen un
paper significatiu professionals de la informació com Antoni Pizà, director de
Baleares entre 1975 i 1981 i que publicà una secció al mateix diari sobre el món
turístic de forma fixa o el català Jacint Planas Santmartí, donà forma a una
secció setmanal, força significativa, com fou “Hebdo-Tour”, apareguda durant
els anys setanta a Diario de Mallorca. Planas Santmartí donava notícia i
aprofundia sobre diferents aspectes relacionats amb el turisme (anècdotes, anàlisi
de dades econòmiques, reportatges, etc.).També cal destacar a Pere Serra com a
fundador de Majorca Daily Buletin, Actualités de Majorque i, a inicis dels anys
setanta, Mallorca Magazin. Des de 1974, Pere Serra fou director i l’accionista
principal d’Última Hora.
És força important conèixer i analitzar els continguts de la premsa diària
de les Illes Balears respecte el turisme als anys seixanta i setanta, fins a la crisi
de 1973 i, també, en posterioritat, a l’esmentada crisi. Poc a poc, anaren obrintse pas altres professionals que, des de les planes de la premsa, van seguir de
forma més o manco exhaustiva els impactes del turisme al nostre arxipèlag: és el
cas de Coco Meneses, Eduardo Jiménez, Javier Mato, Patricio Candia, Rafael
Caballero i, posteriorment, Mario Morales i Carles Tudurí... Tots ells són
periodistes que durant els anys setanta, vuitanta i noranta tingueren un pes
decisiu a la hora d’informar sobre l’activitat turística. De fet, alguns d’ells
acabaren ocupant càrrecs derivats d’aquesta activitat com, per exemple,
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Caballero, que abans de fundar les revistes d’anàlisi econòmic Desarrollo i
Preferente, va ser cap de premsa de la Federació Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM). És precís destacar també el pes històric que ha tingut Juan
Luís Ruiz Collado, primer a El Día i posteriorment a Última Hora. El seu
seguiment del turisme és especialment significatiu i, a hores d’ara, les seves
columnes apareixen de forma regular a Última Hora, el seu suplement setmanal
especialitzat en turisme i economia El Económico i, també, la revista Preferente.
En el cas de les Illes Balears, la varietat és una de les característiques que
millor defineixen els nostres mitjans de comunicació, tant els dirigits al turista
(visitant o resident) com al professional d’aquest sector. En els darrers temps, és
fàcil comprovar com aquestes diverses tipologies afecten a llengües, temàtiques,
periodicitats o formats.
Cal concloure que s’ha adonat una evolució molt impactant passant
d’informacions puntuals i de reportatges a anàlisis del sector turístic i totes les
seves problemàtiques. En aquest sentit, trobem anàlisis de problemàtiques
laborals, notícies i anàlisi de l’actuació de les patronals... S’ha introduït
relativament amb força la temàtica del turisme cultural i la problemàtica
mediambiental. La relació entre el periodisme i la societat de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, té un dels fils conductors en els mitjans de
comunicació i, molt concretament, a la premsa escrita.
Pel que fa referència a les emissores de ràdio i televisió, tot i existir una
problemàtica diversa de manca d’arxius suficients, també tenim constatat la
importància de la temàtica i, si bé, s’han analitzat tot un conjunt de fonts,
existeix un ampli camí a recórrer per desenvolupar-hi recerques i per conèixer
amb més detall la influència de la ràdio i la televisió, de cada vegada més gran a
mesura que avançam el segle XX.
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El desenvolupament tecnològic ha permès també que els continguts
turístics siguin també presents a altres suports informatius a temps recent de
manera no només simbòlica, sinó de forma insistent com la ràdio i, molt
especialment, la televisió. Internet, amb totes les possibilitats de difusió que
permet gràcies a les xarxes socials ha permès una revolució importantíssima que
queda perfectament exemplificada amb Hosteltur. Ens referim a un mitjà editat
en paper, amb una plana web constantment actualitzada i un seguiment altíssim a
les xarxes socials que la converteixen en un dels projectes de comunicació i
turisme de major envergadura a les Illes Balears...
La immensa majoria dels mitjans de comunicació (premsa escrita, digital,
ràdio, televisió) va anar augmentant els seus espais dedicats al turisme des de
múltiples punts de vista. Els professionals (periodistes i empresaris) tenen
diferents procedències: una de les tasques a analitzar són les biografies i les
procedències. L’univers comunicacional al voltant del turisme s’ha desenvolupat
espectacularment des dels anys seixanta del segle XX però també, i fins a límits
a vegades insospitats, en el segle XXI, en el temps present.
Durant les recerques de camp realitzades a la llarga del projecte
d’investigació, coordinades per Bartomeu Canyelles Canyelles, s’ha arribat a
106 mitjans de comunicació que tenen un vincle molt destacat amb l’activitat
turística de les Illes Balears i, a mesura que es disposin de més possibilitats de
recerca, segur que en podrem localitzar més. Cal insistir en la necessitat de
conèixer aquests mitjans de comunicació i analitzar els seus continguts pel que
fa als aspectes socials, culturals, polítics i econòmics. No podem quedar només
amb l’anàlisi dels diaris i de les ràdios i televisions estàndards: cal fer uns
anàlisis de tot l’univers comunicacional de les nostres illes.
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A l’hora dels anàlisis, també és necessari conèixer els continguts sobre les
Illes Balears dels suplements i seccions de turisme i de viatges, però també
pàgines i suplements d’oci/cultura de distints mitjans de comunicació de les Illes
Balears i de fora d’elles.
Constituint tots aquests elements –premsa escrita i digital, ràdio, televisió,
butlletins corporatius, etc.– un gruix importantíssim del nostre llegat periodístic,
aquesta passa realitzada mitjançant la R+D “Turisme i mitjans de comunicació
de les Illes Balears” complementa la tasca iniciada amb les accions especials
desenvolupades durant el 2012 i 2013 “Protecció i Projecció del Patrimoni
Periodístic de Mallorca” (coordinada per Gabriel Mayol Arbona i Rafel
Puigserver Pou) i “Projecció del Patrimoni Periodístic de Menorca, Eivissa i
Formentera” (coordinada per Dr. Antonio José Viñarás Domingo i Xavier
Mompó Juaneda).
A la vegada, aquest projecte d’investigació ha tingut una relació “Los
fundamentos del cambio cultural en España, 1960-1975” (2015), “Turisme
cultural : Anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur” (2014-2015), Projecte de
Càtedra UNESCO Protecció i Projecció del Patrimoni Periodístic presentat per la
Universitat de Costa Rica, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de
les Illes Balears (2013), Catàleg històric general de la premsa en català” (2012),
Projecte xarxa TRANSFOPRESS (Résau Transnational pour l'Étude de la Presse
en Langues Étangères) (2012) i Minority Newspapers to New Media (20012002).
Per endavant queda una futura tasca que ens permeti aprofundir en
aspectes determinats dels continguts d’aquests mitjans (llengua, cultura, medi
ambient, política), el seu tractament i la percepció que tenen d’ells el turista
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vacacional i residencial. Un repte engrescador que passa per la projecció,
preservació i difusió d’una part fonamental del nostre llegat periodístic.
Serveixin aquests aspectes per esser una mena d’introducció a la
importància del tema i a les recerques realitzades des dels inicis del 2015 fins
aquests moments, per un conjunt de brandats investigadors i investigadores de la
nostra Universitat i alguns altres del CESAG – Universitat Pontifícia de
Comillas, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona.
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ.
ARNAU COMPANY I MATES
Doctorand en Història a la Universitat de les Illes Balears, membre del Grup d’Estudi de la
Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani i professor de Ciències Socials a
Secundària.

Introducció

El 2015, els estudis generals sobre els mitjans de comunicació de les Illes
Balears comencen a ser abundants i, majoritàriament, s'han dedicat a la premsa
escrita. Bàsicament, la principal aportació a aquests estudis ha estat feta pels
contemporanistes –és a dir, els estudiosos de la història contemporània–, que han
tingut especial interès per la temàtica i han considerat, d'una forma preferent i
prioritària, la premsa com a important font documental. Fins al decenni de 1970,
la majoria dels estudis existents sobre la premsa de les Balears –llevat d'alguna
excepció– tenien sobretot un caràcter essencialment catalogal i descriptiu.
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El fet insular ha estat una de les característiques més definidores de la
premsa de les Balears, que ha tengut una considerable influència, tant pel que fa
als estudis realitzats com per l'àmbit de la seva difusió i abast. Pel que fa als
orígens de la premsa a les Illes Balears, hem de destacar que tenen uns inicis
diferents per a cada illa: a Mallorca, va ser el 1779, amb l’aparició del
Semanario Económico; a Menorca, fou el 1811 amb l’inici del Semanario de la
Isla de Menorca, i a Eivissa no va ser tardanament fins el 1846 amb el sorgiment
d’El Ebusitano. Així i tot, podríem parlar d’un pre-periodisme, amb l’aparició de
publicacions amb una certa periodicitat, com pronòstics, almanacs i calendaris 1 –
que no es poden considerar pròpiament premsa ja que no oferien informació ni
opinió.
Els estudis sobre les publicacions periòdiques es poden englobar en tres
grups segons l'espai de circumscripció que abasten. La majoria dels treballs fan
esment, per ordre d'importància, als àmbits insular, local i interinsular. En certa
manera, aquest fet reflecteix la pròpia evolució que ha tingut els mitjans de
comunicació en cada illa i la seva marcada realitat. No va ser fins el
començament del decenni de 1970 que s'inicià una renovació dels enfocaments i
de la metodologia dels estudis sobre premsa. Varen començar a sorgir una sèrie
de treballs que centraven l’estudi de les publicacions periòdiques en dos
aspectes:

1

N’és un exemple el Pronostich y Discurs General del Any del Señor 1637. Calculat per lo Meridiano de
Barcelona, y tot son principat de Cataluña y Mallorca. Compost per el Doctor Martí de Aquanera. Mathematich
y natural de la Ciutat de Çasagoça, imprés per Rodrigues i Pizà; Pronòstich diari per lo any del Senyor 1766,
editat a Palma, en català, a l’oficina d’Ignasi Sarrà i Frau; o Almanach sobre el Any 1691, segons la influencia y
naturaleza de los planetas dominants. Senyala los plens girants, y los eclipses , les festes… compost per un
astrolech modern… de sobrenom se dia Chapeta. Sobre aquest aspecte, vegeu ALEMANY VICH, Luis:
Calendarios, pronósticos y almanaques. Panorama Balear, núm. 6. Palma de Mallorca, 1957.
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a) Uns observaven la premsa com a important font documental per a la
història contemporània de les illes Balears.
b) Els altres, en canvi, l'analitzaven com a objecte d’estudi en si mateixa. En
aquest àmbit, podríem diferenciar dos grans blocs: un, els estudis
monogràfics sobre publicacions periòdiques i, l’altre, els treballs sobre la
premsa en períodes històrics concrets.

Algunes consideracions metodològiques prèvies
Els estudiosos que es plantegen la recerca i l’anàlisi dels mitjans de
comunicació és necessari que sotmetin la seva investigació a una visió
interpretativa de conjunt i amb una voluntat de síntesi d’arreplegar les
principals característiques de la seva evolució.

La història de la premsa, la ràdio i la televisió no es pot aïllar del context
polític, social i cultural del país. A més, les innovacions tecnològiques,
ideològiques, intel·lectuals, econòmiques tenen una repercussió indubtable en
l’evolució de la història dels mitjans de comunicació.

També s'ha de tenir molt present el marc jurídic en què es desenvolupa la
premsa. La censura ha estat i és un dels principals condicionants del
desenvolupament de la premsa. Així mateix, s’ha de tenir en compte que la
premsa és un aparell ideològic de primer ordre.
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Classificació de la premsa.

El nombre de publicacions periòdiques que hi ha hagut és molt nombrós i
variat i es fa necessària una classificació, que es pot fer seguint criteris diversos:
factor temporal, contingut, àmbit espacial i/o aspecte lingüístic.

a) Pel que fa al factor temporal

La divisió és fàcil. Hi ha publicacions de periodicitat: diària (matí, migdia
i tarda), bisetmanals, setmanals, desenals, quinzenals, bimensuals (dues vegades
al mes), mensuals, bimestrals, trimestrals, semestrals i anuals. També hi ha
periòdics que no tenen data de sortida fixa, encara que no són casos molt
freqüents, i es consideren publicacions de periodicitat irregular.
Els diaris són les publicacions que compten amb una difusió i un nombre
de lectors més important. També són els que necessiten una infraestructura
tècnica i econòmica més complexa. Històricament, ha estat la premsa
capdavantera, entesa com un negoci en tots els sentits i ha estat la de més llarga
durada: Diario de Palma (1 de gener de 1852-8 de gener de 1920); El Isleño (20
d’agost de 1857-19 de juliol de 1898); La Almudaina (31 d’octubre de 1887-31
de maig de 1953); Correo de Mallorca (1 de març de 1910-30 de maig de 1953);
La/Ultima Hora (des de l'1 de maig de 1893); Diario de Ibiza (des de l'1 d'agost
de 1893); Diario de Mallorca (des del 2 de juny de 1953); Baleares (13 de juliol
de 1939-1996) transformat en Diari de Balears (1 de maig de 1996-22 de maig
de 2013); i Majorca Daily Bulletin (des del 30 de desembre de 1962).
La resta de la premsa generalment no ha tingut tanta duració. Així i tot, a
Mallorca hi ha els casos del setmanari Sóller (des de 1885) i el Bolletí de la
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Societat Arqueològica Lul·liana (revista especialitzada i de periodicitat anual
que s'edita des de 1884); i, a Menorca, tenim el cas de la Revista de Menorca (en
una primera etapa entre el 1888 i 1890 i després des de 1896 amb diverses etapes
amb alguna interrupció), editada per l’Ateneu de Maó.
Així mateix, hem de destacar com a característica de la premsa de les Illes
Balears la seva centralització en la capital de cada illa.
b) Pel que fa al contingut

Podem distingir entre la premsa d'informació general i local i la premsa
especialitzada, que pot ser de tipus política, cultural (literatura, història, art),
econòmica, professional, satírica o d’humor, esportiva, il·lustrada, entre d’altres.
També n'hi ha de caràcter mixt i la majoria de les publicacions, encara que es
poden incloure dins un tipus determinat, solen tenir seccions de temàtica diversa.
Així, una publicació política pot incloure seccions de cultura, història o
literatura. Ex: La Veu de Mallorca (1900, 1917-1919 i 1931), de caràcter
nacionalista, que a més de comentaris polítics, incloïa una part important
d'articles literaris i d'investigació.

La premsa d'informació general majoritàriament ha estat la premsa diària.
Així i tot, han tengut importància alguns setmanaris, quinzenaris i, fins i tot,
revistes mensuals. Tot i esser els diaris de Palma, Maó i Eivissa els més
representatius d'aquest tipus de premsa, les revistes d'informació han tingut una
presència destacable. Hem de tenir en compte les publicacions locals i comarcals
(l'anomenada Premsa Forana a Mallorca i Premsa local a Menorca) que
cobreixen informativament els municipis respectius o, en casos més
excepcionals, la comarca o el partit judicial. En són exemples: a Mallorca, El
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Felanigense, Ca-Nostra (Inca), Llevant (Artà), El Heraldo de Lluchmayor,
Perlas y Cuevas (Manacor) o Dijous (Inca); a Menorca, El Iris (Ciutadella de
Menorca), Revista de Ferreries o S’Auba (Sant Lluís).

Ha estat a les capitals illenques on han aparegut els grans diaris
d’informació general –que han tingut un àmbit insular–, com a Palma (Diario de
Mallorca, Ultima Hora, Diari de Balears, El Mundo...), Maó (El Bien Público,
La Voz de Menorca, Menorca...), Ciutadella de Menorca (El Iris) i Eivissa
(Diario de Ibiza, La Voz de Ibiza, La Prensa de Ibiza...).
c) Pel que fa a l’àmbit espacial

Podem diferenciar la premsa de les Illes Balears en dos tipus: local o
comarcal i la illenca, que s'ha fet generalment a Palma, Eivissa i
Maó/Ciutadella. Aquí, hauríem de parlar del fracàs de la premsa del conjunt de
les illes Balears. Aquest fet, històricament, ens ha evidenciat un fracàs de
l’espai comunicacional balear pel que fa a la premsa escrita.–2 El caràcter del
marcat fet insular ha fet fracassar els intents periodístics que volien tenir un
àmbit balear.

Podríem posar un exemple fallit en aquest sentit. Durant el Franquisme,
l'estratègia comunicativa de Falange fou que en cada província hi hagués un
gran diari, òrgan de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les J.O.N.S. A les
Balears, s’intentà que aquest mitjà fos el diari Baleares (diari hegemònic a
Mallorca des de 1939 a 1975). Com a integrant de la Premsa del Moviment,
Baleares va ser el diari que tingué més recursos –millor rotativa, millor i més
2

En canvi, la ràdio (IB3 Ràdio) i la televisió (IB3 Televisió) estan intentant construir un espai comunicacional
del conjunt de les Balears, no sense dificultats.
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quantitat de paper, professionalització dels seus periodistes, favoritisme del
règim...– Però, a Menorca, el diari de més tiratge fou el Menorca (fet que li
ocasionà problemes, ja que arran de la crisi de 1955, s'intentà que s'integrés en
la Premsa del Moviment, fet però que fracassà) i a Eivissa ho va ser Diario de
Ibiza.

Tampoc no podem parlar de premsa mallorquina, menorquina o
eivissenca d'àmbit estatal o internacional. Això no vol dir que des de Mallorca
no s'hagin fet algunes publicacions que han tingut un àmbit de difusió major
que el pròpiament illenc. En són exemples, publicacions en anglès (Iberian
Daily Sun o Majorca Daily Bulletin) o en alemany (Mallorca Magazine).

La premsa feta a cada una de les illes es mou quasi exclusivament dins
l'espai informatiu insular. En canvi, ha estat la premsa de fora, d’àmbit estatal,
majoritàriament de Barcelona o de Madrid, la que ha tingut i té presència a les
illes.
d) Pel que fa a l’aspecte lingüístic

A les Illes Balears, podem dir que la premsa ha estat majoritàriament en
castellà, sobretot la diària, amb l'excepció del Diari de Balears (1996-2013). A
més, hi ha hagut diaris o periòdics en altres llengües, com el francès, l'alemany
o l'anglès. En són exemples: en francès, el setmanari L’Exotique (1842-48),
subtitulat “Album de Science et Littérature”; en anglès, el setmanari The
Majorca Sun (1931-36); The Daily Palma Post –primer com a diari (març de
1932 - gener de 1934) i després setmanari (gener de 1934-juliol de 1936)–, el
diari Majorca Daily Bulletin (des de desembre de 1962), la revista literària
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Caravel (1934-36), la revista escolar M.J.C. Calling (1935) del Col·legi
Internacional de Portopí; i en alemany, el periòdic Die Insel (1932-33), el
setmanari Der Herald (1933-34), i el també setmanari Mallorca Magazin (des
de 1971).

El model lingüístic imposat pels il·lustrats mallorquins de la Societat
Econòmica d'Amics del País ha tingut, gairebé, vigència fins a l'actualitat.
També l’escolarització, primer de les classes altes i, des de mitjans del segle
XIX, de tota la població ha estat fins al decenni de 1970 totalment en castellà. A
més, s'hi ha d’afegir el procés immigratori, a partir del decenni de 1950, de
persones procedents de terres de parla castellana, que a causa de la seva no
integració, han potenciat el procés de castellanització.

En el conjunt de les publicacions periòdiques, la premsa en català ha
tengut una certa presència segons el període històric. Així, al llarg del segle
XIX, varen sorgir a Mallorca 22 publicacions en català i a Menorca 5. En els
orígens de la premsa, en el moment de la Guerra del Francès (1808-14), hi
hagué una certa presència del català de Mallorca i de Menorca. En són
exemples: l’Aurora Patriótica Mallorquina; Diari de Buja –que malgrat el títol
no era diari–; Lluna Patriótica Mallorquina (28 de març-1 d’abril de 1813),
Nou Diari de Buja (6 de juny-22 de juliol de 1813) i, a Menorca, Talaya contra
brivons, o el Desaristarcador (20 de gener-17 de febrer de 1814).

Novament, durant el període del Trienni Liberal (1820-23), de nou, el
català fou present a la premsa mallorquina. Altra vegada hi hagué llibertat de
premsa i els periòdics es convertiren en eines de debat i d’instrucció dels
lectors. En aquests moments, la premsa en català anà estretament vinculada a la
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figura de l’advocat i escriptor Joan Josep Amengual Reus (Mancor 1793Binissalem 1876). En són exemples, el Semmanari Constitucional Politic y
Mercantil de Mallorca (2 de desembre de 1820-8 de juny de 1822), Es prat i se
bufera (1822) –del qual en sortiren cinc números com a fulls solts– i Es
Desxondidor (1822-23), de caràcter setmanal i com a continuador del
Semmanari Constitucional Politic y Mercantil de Mallorca.

Va ser en el període de la Restauració borbònica (1875-1931) quan el
català guanyà terreny, sobretot cap al final del segle XIX i al primer terç del
segle XX. Hem de destacar com a fenòmens periodístics més interessants
L’Ignorància (1879-85, 1902 i 1918-21), La Roqueta (1887, 1889-92, 18981901 i 1902), Pu-put (1907-14), Foch-y-Fum (1917-20, 1922-27 i 1931-36) i La
Nostra Terra (1928-36). Durant la Segona República continuà i és consolidà
l’ús del català, per sofrir una gran ruptura durant el Franquisme i tornar-se a
recuperar a partir de la Transició democràtica. Podem dir que actualment l'ús de
la llengua catalana a la premsa gaudeix d'un dels seus moments més òptims.
Així i tot, hem de diferenciar entre la premsa informativa (diària sobretot) i les
revistes culturals o la premsa local.

Fons hemerogràfics de les biblioteques de les Illes Balears

1. Biblioteca Pública de Mallorca

Creada a Palma per reial ordre de 21 de desembre de 1835 a iniciativa de
la Societat Econòmica d'Amics del País de Palma. Va ser oberta al públic el
1847, quan s'ajuntà amb la Biblioteca Pública, creada amb la finalitat de recollir
els llibres dels suprimits convents de Mallorca, sobretot dels jesuïtes i dominics,
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després de la desamortització de Mendizábal. Aquesta biblioteca va estar a
càrrec de la Diputació Provincial de les Balears fins el 1858, en què va passar a
la Direcció General de la Instrucció Pública. El 1955, va ser traslladada des del
convent de Nostra Senyora de Monti-Sion a la Casa de Cultura de Palma, on va
romandre fins el setembre de 2004. Des d’aleshores, està al nou edifici de Can
Sales, a la plaça de la Porta de Santa Catalina, núm. 24, de Palma.

Aquesta biblioteca, depenent de la xarxa de biblioteques públiques de
l’Estat, disposa del millor fons hemerogràfic de Mallorca, amb un total de 760
publicacions periòdiques i 5.000 volums. Tot i aquest considerable fons –que la
converteix en la millor col·lecció de les seves característiques a les illes–
presenta notables llacunes pel que fa a la premsa dels dos primers terços del
segle XIX.

2. Biblioteca Municipal de l'Ajuntament de Palma

Inaugurada el 1935 a la planta baixa de la Casa de la Vila de Palma
(plaça de Cort, núm. 1, de Palma). Des d’aleshores, a excepció del període de la
Guerra Civil que va romandre tancada, ha estat oberta. El seu fons originari i
fundacional prové principalment de les col·leccions dels bibliòfils Antoni
Villalonga Pérez, Jaume Garau Montaner i Gabriel Llabrés Quintana. Conté un
important fons hemerogràfic, del qual el 1996, edità el seu catàleg Relació de
les publicacions periòdiques disponibles a la biblioteca.3 Tot i presentar una
llacuna en les seves col·leccions de premsa entre el 1918 i el 1931, respecte a
les publicacions periòdiques del segle XIX destaca pel seu important fons així

3

. BIBLIOTECA MUNICIPAL: Relació de les publicacions periódiques disponibles a la Biblioteca. Ajuntament
de Palma. Palma, 1996.
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mateix com per exemplars solts de periòdics molt difícils de trobar. Actualment,
no disposa de catàleg digital i, per qüestions d’espai, ha distribuït les seves
col·leccions hemerogràfiques, seguint uns criteris de divisió molt discutibles
(per tamany del periòdic) entre la Biblioteca i l’Arxiu Municipal (ubicat a Can
Bordils, del carrer de l’Almudaina, núm. 9).

3. Biblioteca Bartomeu March

La Biblioteca de la Fundació
Bartomeu March Servera, oberta al
públic el 1970, està situada al palau
March (carrer del Conquistador, núm.
13, de Palma). Està especialitzada en
temes de les Illes Balears, però també
té un fons català molt important,
procedent del bibliòfil barceloní Lluís
Plandidura.

Els

fundacional

prové

fons
del

mallorquí
bibliòfil

mallorquí Pere Sampol Ripoll. Des de
la seva obertura ha vist incrementat
els seus fons amb l’adquisició de fons manuscrits de Gaspar de Jovellanos,
Miquel Costa i Llobera, Joaquim Maria Bover, Josep Maria Quadrado, Ramon
Picó Campamar, Llorenç Riber i Guillem Colom, entre d’altres. També té en
dipòsit els fons de Josep Costa Ferrer, Gerard Maria Thomàs –la col·lecció del
Diario de Palma–, la biblioteca del poeta Guillem Colom i la col·lecció del
diari La Almudaina, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palma.
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Així mateix, durant la direcció de Llorenç Pérez (1970-92), auxiliat pel
bibliotecari i bibliòfil Jaume Bover, completà els seus fons hemerogràfics amb
còpies en microfilms. Del fons del bibliòfil Pere Sampol destaca el primer
exemplar de gairebé totes les publicacions de la segona meitat del segle XIX i
primera del segle XX. També hem d’assenyalar el seu catàleg informatitzat en
la xarxa conjunta amb la Universitat de les Illes Balears i consta detallat, en
cada un dels periòdics, dels exemplars que disposa. Sens dubte, aquesta
biblioteca és la més completa de les Illes Balears amb els fons bibliogràfics i
hemerogràfics apareguts a les illes i sobre les Balears.

4. Biblioteca Lluís Alemany i Vich

El Consell de Mallorca adquirí el 1996 la biblioteca de l'apotecari i
bibliòfil Lluís Alemany Vich (Maó 1912-Palma 1983). Va ser inaugurada el
1998 i, des d’aleshores, oberta al públic a l’edifici de la Misericòrdia de Palma
(via de Roma, núm. 1, de Palma). Constitueix un important fons bibliogràfic
expecialitzat en temàtica balear. Pel que fa als fons hemerogràfic, conté més de
2.000 revistes. Té el catàleg infomatitzat però, de moment, no està disponible
en xarxa.

5. Biblioteca Balear

Fons bibliogràfic i documental especialitzat en temàtica balear creat el
1933 pel pare Gaspar Munar Oliver. Propietat dels missioners del Sagrats Cors,
està ubicada en el monestir de Santa Maria de la Real de Palma, als afores de la
ciutat. La biblioteca consta de tres seccions: la Biblioteca Balear –formada per
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més de 13.000 volums especialitzats en les Illes Balears i en temes lul·lians-, la
Biblioteca Moragues Monlau –especialitzada en medicina i ciències- i la Sala
Francesc Solivelles –de contingut teològic i pastoral. – Així mateix, compta
amb una hemeroteca dedicada a les Illes Balears, molt completa pel que fa a
publicacions religioses.

6. Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana

Biblioteca creada el 1880 per la Societat Arqueològica Lul·liana. Conté
un important fons bibliogràfic especialitzat en arqueologia i història. També
compta amb un notable fons hemerogràfic, tant de publicacions d’arqueologia i
d’història del conjunt de l’Estat –ja que des de la seva fundació destaca per
l’adquisició i intercanvi de publicacions d’aquesta temàtica amb altres entitats
culturals de l’Estat- com de publicacions periòdiques de Mallorca des de la
dècada de 1880.

Actualment, des de les obres de reforma de la seu de la societat (carrer de
Monti-Sion, núm. 9, de Palma) molts dels seus fons hemerogràfics estan
descol·locats i pendents d’ubicació. Compta amb un fitxer de publicacions
periòdiques fet pel soci i historiador Josep Segura Salado.

7. Biblioteca Pública de Maó

Va ser creada per Reial Ordre de 21 de novembre de 1861 a instància del
subgovernador Agustín Sevilla, amb la base d’uns 9.600 volums procedents
dels convents suprimits per la desamortització a l’illa. Es va obrir al públic el
juny de 1867. Situada a la plaça de la Conquesta, núm. 8, de Maó, pel que fa al
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fons hemerogràfic conté un total de 830 publicacions periòdiques. Sens dubte,
és el millor fons de la premsa apareguda a Menorca. El 1991, edità els seus
catàlegs sobre Cent anys de premsa periòdica a Menorca (1811-1911) i
Història de la prensa periòdica a Menorca (1912-1978).4
8. Arxiu Històric i Hemeroteca Municipal de l’Ajuntament d’Eivissa

Situat al nou edifici de Can Botino (carrer de Pere Tur, núm. 1,
d’Eivissa), conté el millor fons hemerogràfic de l’illa d’Eivissa. El 1987, edità
el fulletó La premsa a Eivissa, que constitueix el catàleg del seu fons.5
Actualment, la majoria de les publicacions periòdiques han estat digitalitzades o
es troben en procés.

Altres biblioteques importants pels seus fons hemerogràfics són la
Biblioteca Diocesana de Mallorca –especialitzada sobretot en premsa religiosa–
i la Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, fundat el 1905 i
on es poden consultar títols de diaris locals, com El Bien Público, La Voz de
Menorca o Menorca, entre d’altres.
Necessitat de creació d’infraestructures bibliogràfiques

Tal com hem assenyalat anteriorment, en primer lloc, hem de tenir en
compte que una de les característiques més definidores de la premsa de les Illes
Balears ha estat el fet insular. Cada illa ha desenvolupat la seva pròpia premsa i
4

.- Exposició. Cent anys de premsa periòdica a Menorca. 1811-1911. Institut Menorquí d'Estudis. Maó, 1991 i
Exposició. Història de la premsa periòdica a Menorca. 1912-1978. Institut Menorquí d'Estudis. Maó, 1991.
5

.- La premsa a Eivissa. Ajuntament d'Eivissa. Eivissa, 1987.
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la seva respectiva evolució. Aquest fet també s’ha traduït en la conservació
d’aquests fons hemerogràfics. Cada illa ha tingut la seva biblioteca insular de
referència –la Biblioteca Pública de Mallorca a Mallorca; la Biblioteca Pública
de Maó a Menorca, i l’Arxiu Històric de l’Ajuntament d’Evissa a les Pitiüses–
fet que ha creat una situació de fons dispersos pel que fa a la premsa del conjunt
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.6
En segon lloc, hem de manifestar la manca d’una estratègia clara i
decidida per part de la Biblioteca Pública de Mallorca –com a biblioteca de
referència a Mallorca– de recuperació (a través de compra, donacions,
dipòsit…) de títols que falten i també una acció compromesa de completar les
col·leccions.7 Així, no únicament hi ha les llacunes de la majoria de les
publicacions periòdiques editades actualment a Menorca i a les Pitiüses, sinó
també des del començament del decenni de 1970 no es continuen les
col·leccions de periòdics que s’anaven adquirint. Fins i tot, un fet que ens
sembla pot adequat és que amb la digitalització dels fons de la Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura no s’aprofiti l’avinentesa
de fer una feina prèvia de documentació per completar algunes llacunes en les
publicacions i es digitalitzi la col·lecció de la Biblioteca Pública de Mallorca
6

.- Em permetré posar un exemple de les dificultats infraestructurals d’investigació sobre premsa a les illes
Balears. La majoria de publicacions editades a Menorca i a Eivissa són introbables a qualsevol biblioteca de
Mallorca a excepció de molt comptades excepcions. L’estiu de 2007 havia de consultar els diaris La Voz de Ibiza
i Diario de Ibiza per un treball sobre la Segona República a les illes i vaig haver de passar dos dies treballant –
amb un horari de 9 a 14 h– a l’Arxiu Municipal d’Eivissa. Però, tot i la bona voluntat dels professionals que em
varen atendre, resulta que tenien ambdues publicacions, a més de paper, en còpies digitals. Prèvia la consulta a
l’arxivera-bibliotecària, em vaig passar els documents en PDF a un llapis de memòria i ara tenc ambdues
publicacions en format digital. Quan tornava cap a Palma, em vaig demanar en quin context havíem de fer feina
els historiadors, que havia hagut de passar dos dies a Eivissa per poder tenir accés a dos diaris que fàcilment,
mitjançant un conveni d’intercanvi, haurien pogut ser, en còpia digital, a la Biblioteca Pública de Mallorca a
disposició dels investigadors.
7
.- Un exemple ben evident és la col·lecció del setmanari socialista El Obrero Balear (1900-1936), que entre el
1900 i el 1915 es troba a la Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Palma i des del 1916 fins a la seva
desaparició el juliol 1936 a la Biblioteca Pública de Mallorca, amb algunes llacunes importants, subsanables a
través de l’adquisició de fotocòpies a l’Hemeroteca Municipal de Madrid. Així hem de treballar en moltes
ocasions els investigadors mallorquins.
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pel que fa a Mallorca –en moltes ocasions incompleta.– Simplement hagués fet
falta una certa previsió i completar les col·leccions amb altres fons de
biblioteques públiques –Biblioteca Municipal de l’Ajuntament de Palma– o
d’entitats, com la Fundació Bartomeu March o la Societat Arqueològica
Lul·liana.

El 2005, en un congrés sobre mitjans de comunicació a les Illes Balears,
ja vàrem plantejar les principals mancances i problemàtiques que afectaven a
hores d’ara la investigació sobre premsa. La principal, pensàvem, que consistia
en la manca d’una política hemerogràfica clara de les institucions de les Illes
Balears. Afirmàvem que no solament ens caldria una hemeroteca de les illes
Balears –amb els recursos i els requisits de conservació necessaris– sinó amb
una clara voluntat de elaborar un cens general de premsa, establir un catàleg de
situació, recuperar (a través de compra, donacions, dipòsit…) títols que falten i,
també, una acció decidida de completar les col·leccions.
Per això, és necessari l’hemeroteca com a eix central d’aquesta tasca i de
potenciació d’altres, com els índexs de buidatge; l’edició de repertoris;
l’elaboració de censos, estadístiques, informes; i captació de les publicacions
periòdiques actuals, que no sempre respecten l’obligació del Dipòsit Legal. La
manca de censos, informes, anuaris, estadístiques, etc. que no solament
dificulten la percepció i l’anàlisi actual, sinó que també condicionen el futur, ja
que seran fonts de cara a futures recerques.

Sortosament, la Biblioteca de la Fundació Bartomeu March ha duit a
terme una acurada tasca de voler convertir-se en la biblioteca de referència dels
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fons bibliogràfics i hemerogràfics de les Illes Balears, amb una política
d’adquisició de la bibliografia apareguda al conjunt de les Balears.
Revisió crítica dels catàlegs existents i elaboració d’un catàleg general
unificat

Per a la revisió crítica dels catàlegs existents i la creació del Catàleg
general unificat i els catàlegs especialitzats temporals, temàtics i territorials s’ha
de procedir a la definició de criteris específics de catalogació, descripció i
ordenació de les publicacions, amb la definició d’una fitxa hemerogràfica
adequada.8
Pel que fa a l’elaboració d’una fitxa hemerogràfica, han servit de model
les fitxes proposades per:

- KAYSER, Jacques: Le journal français, 1964 (El diario francés,
Mitre 1983), traduïda per Josep Maria CASASÚS: Ideología y
análisis de los medios de comunicación, Editorial CIMS 97.
Barcelona, 1998, pàgs. 106-107.
- ALMUNIA, César: “Fondos y metodología para el análisis de la
prensa local”, a Fuentes y Métodos de la Historia Local. Actas,
Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (CSIC),
Diputación de Zamora i Confederación Española de Centros de
Estudios Locales, Zamora, 1990, pàgs. 389-399.

8

.- Al final d’aquest treball, s’inclouen tres models de fitxa hemerogràfica que s’han utilitzat per diferents
projectes de catalogació.
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- GALVADÀ TORRENS, Antoni; MORENO SÁEZ, Francisco, i
SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Models de catàlegs de publicacions
periòdiques. El cas d’Alacant, Tarragona i les illes Balears”, a
SERRA, Sebastià. i COMPANY, Arnau (coord): La premsa, la ràdio i
la televisió des d’una perspectiva històrica. Institut d’Estudis
Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 27-50.9

- GUILLAMET, Jaume: Els orígens de la premsa a Catalunya. Catàleg
de periòdics antics (1641-1833). Arxiu Municipal de Barcelona.
Barcelona, 2003.
Relació d’obres catalogals de premsa publicades o inèdites consultables:

a) Terres de parla catalana

GIVANEL MAS, Joan: Bibliografía Catalana, Premsa, materials aplegats
per... Impremta Allès. Barcelona, 1931-1937.
TORRENT, Joan: “Assaig d'un cens de la premsa catalano-balear”, a Butlletí de
la Federació de la Premsa Catalano-Balear. Barcelona, juny de 1930.
TORRENT, Joan i TASSIS, Rafael: Historia de la premsa catalana. Ed.
Bruguera. Barcelona, 1966.

b) Illes Balears

9

Aquest model de fitxa és emprat en el treball de ANGUERA, Pere; GAVALDÀ, Antoni, i PUJADAS, Xavier
(Eds): La premsa a la província de Tarragona durant la Segona República, 1931-1936. Diputació de Tarragona,
1996, pàgs. 13-34.
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BOVER DE ROSSELLÓ, Joaquín Maria: Diccionario bibliográfico de las
publicaciones periódicas de las Baleares (1779-1861). Imprenta de la Palma,
V. de Villalonga. Palma, 1862.
PONS FÀBREGUES, Benito: Bibliografía de las Publicaciones Periódicas
impresas desde 1779 hasta hoy en las Baleares. Palma, 1903.[inèdit].

c) Mallorca

ALEMANY VICH, Luis i MUNTANER BUJOSA, Juan: Las publicaciones
periódicas en Mallorca (contribución a su estudio). Premi Ciutat de Palma,
1955 [inèdit. És consultable a la Biblioteca Pública de Mallorca].
COMPANY i MATES, Arnau: Catàleg de 100 anys de premsa diària de les
illes Balears. (1893-1993). Ed. Hora Nova, S.A. Palma, 1993.

d) Menorca
ALEMANY VICH, Luis: “La prensa en Menorca. Contribución a su estudio”, a
Revista de Menorca, núm. extraordinari. Any LXV. 7ª època. Maó, 1974.
pàgs. 5-308.
BARBER BARCELÓ, Miguel: Índice cronológico: referido a la obra «La
prensa periódica en Menorca», de D. Luis Alemany Vich. Ed. Nura-Sicoa.
[Ciutadella], 1992.
Exposició. Cent anys de premsa periòdica a Menorca. 1811-1911. Institut
Menorquí d'Estudis. Maó, 1991.
Exposició. Història de la premsa periòdica a Menorca. 1912-1978. Institut
Menorquí d'Estudis. Maó, 1991.
MORALES RUIZ, Juan José (1983): La imprenta y los periódicos en Menorca.
Tesi de llicenciatura. Facultat de Ciències de la Informació. Universitat
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Autònoma de Barcelona. Bellaterra. 480 pàgs. [inèdita. Hi ha un exemplar
consultable a la Biblioteca de l’Ateneu de Maó].
VILAVERDE GARCÍA, Camilo: La Prensa y las Prensas de Menorca.
Tipografía Mahonesa. Maó, 1930.

e) Pitiüses

DE ROSSELLÓ, Bartolomé: Datos para la Història de la imprenta y del
Periódico en Ibiza. Eivissa, 1935.
La premsa a Eivissa. Ajuntament d'Eivissa. Eivissa, 1987.
SERRADILLA MUÑOZ, José V.: Periodismo en Ibiza. Ibusim. Eivissa, 1988.
Elaboració i manteniment d’una bibliografia sobre els estudis de mitjans
de comunicació a les Illes Balears

El 1985, el professor Sebastià Serra i Busquets publicà un modèlic,
exhaustiu i impagable article sobre la situació dels estudis sobre la premsa a les
Illes Balears. Es tractava d’una recerca sobre la historiografia sobre la premsa a
les Balears amb l’establiment d’una periodització i estructuració d’aquestes
investigacions.10 Novament, el 1994 aquest treball va ser ampliat i posat al dia
pels professors Sebastià Serra i Arnau Company a la revista Anàlisi. Quaderns
de Comunicació i Cultura.11 Des d’aleshores, aquest necessari recull
bibliogràfic ha estat mantingut al dia, tot i que no ha estat publicat. A hores
d’ara, aquest recull bibliogràfic té més de 800 referències.
10

.- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “La situació actual dels estudis sobre la premsa a les Illes Balears”, a Estudis
Baleàrics, núm. 18. Palma, 1985. pàgs. 107-128.
11
.- SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY MATES, Arnau: “Evolució i perspectives dels estudis d'història
de la Premsa a les Illes Balears”, a Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, núm. 16. Universitat Autònoma
de Barcelona. Barcelona, juny, 1994, pàgs.165-183.
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ALGUNS MODELS DE FITXA DE CATÀLEGS DE PREMSA

Model 1
Model de fitxa del projecte de la Confederació Espanyola de Centres d’Estudis
Locals (CECEL) integrat per l’Institut de Cultura “Juan Gil Albert” d’Alacant, la
Universitat de Tarragona i l’Institut d’Estudis Baleàrics / Universitat de les Illes
Balears.
I.- FITXA DESCRIPTIVA

A) CAPÇALERA
1.- Títol:
2.- Subtítol:
3.- Lemes:
4.- Vinyetes:
5.- Lloc:
6.- Llengua emprada:

B) DATACIO
1.- Cronologia
a) Primer número (i número prospecte):
b) Darrer número:
c) Suspensions:
d) Números publicats:
2.- Periodicitat:
3.- Moment d'aparició al dia:
4.- Seu social
a) Administració:
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b) Redacció:
c) Lloc on s'imprimeix:

C) CARACTERISTIQUES TECNIQUES
1.- Format
a) Pàgines
a') Número:
b') Dimensions:
b) Columnes
a') Número:
b') Dimensions:

2.- Estructura
a) Superfície impresa:
b) Superfície il·lustrada
Dibuixos:
Fotos:
Color/B.N.:
Ubicació:
Format:
c) Superfície de publicitat:
d) Seccions:
e) Fulletons amb qualsevol forma:
f) Suplements:
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II.- FITXA ANALITICA
D) EMPRESA PERIODISTICA
1.- Aspectes jurídics
a) Fundadors:
b) Propietat:
c) Editors responsables:
2.- Aspectes econòmics
a) Administrador
a') Administrador:
b') Indrets de subscripció:
b) Preu de la publicació
a') Venda del número solt:
a'') Venda del número endarrerit:
b') Subscripcions:
c) Tarifa de publicitat:
d) Tiratge:
E) EQUIP REDACCIONAL
1.- Direcció
a) Director:
2.- Redacció
a) Redactor en cap:
b) Redactors:
c) Corresponsals:
d) Dibuixants:
e) Fotògrafs:
3.- Col.laboradors habituals:
4.- Publica textos d'altres publicacions:
5.- Agències d'informació que utilitza:
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F) TEMATICA I IDEARI
1.- Tendència política, social, econòmica i cultural:
2.- Propòsit. Editorial primer número:
3. Acomiadament. Darrer editorial:
4.- Polemitza amb:
5.- Temàtica de les il·lustracions:

G) DIFUSIÓ
1.- Distribució:
2.- Zones de difusió:
3.- Lectors
a) Número de lectors:
b) Composició dels lectors:

III.- ASPECTES HISTÒRICS
1.- Significació:
2.- Font històrica:
a) Temes als quals hi dedica especial atenció:
b) Articles destacats:
c) Informacions destacades:
d) Números especials dedicats a:
e) Llibres o premsa que anuncia:
f) Tipus d'anuncis:

IV.- LOCALITZACIO DE FONS
Biblioteca Pública de Mallorca:
Biblioteca Bartomeu March:
Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana:
Biblioteca Municipal de Palma:
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Biblioteca Pública de Maó:
Biblioteca de l’Ateneu de Maó:
Hemeroteca Municipal de l’Ajuntament d’Eivissa:

V.- INFORMACIÓ SOBRE ALTRES PERIÒDICS

VI.- OBSERVACIONS.
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Model 2
Model de fitxa pel “Projecte de recerca Catàleg Històric General de la Premsa en
Català – PRECAT (IEC)”.

Fitxa: Periòdics en català

1. Nom de la publicació:
Subtítol, lemes i altres elements de la capçalera:
2. Lloc d’edició:
3. Periodicitat:
Dies i horari d’aparició:
4. Llengua o llengües:
Percentatges d’ús:
5. Data del primer número:
Data de l’últim número:
6. Contingut:
Informació general
Informació local.
Política.
Cultura.
Esports.
Humor.
Altres (en blanc)
7. Orientació política:
Òrgans de partits:
Tendència:
8. Editor:
Nom:
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Adreça de la redacció i administració:
9. Director:
10. Redacció:
(Noms i càrrecs)
11. Col·laboradors habituals:
12. Impressor:
Nom:
Adreça:
13. Format i presentació.
Mides: (Base x altura en centímetres)
Tècnica d’impressió:
Tipografia
Gravat en buit
Colors:
14. Nombre habitual de pàgines:
Nombre habitual de columnes:
15. Tiratge:
(Citar font)
16. Preu de venda:
Preus de subscripció:
17. Edicions extraordinàries:
18. Incidències.
Suspensions:
Multes:
Altres:
19. Col·leccions conservades:
(Sigles dels arxius i biblioteques, amb indicació dels números dels exemplars
conservats per anys).
20. Referències.
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(Documents d’arxius, fonts bibliogràfiques i cites de premsa, si no s’han vist
exemplars o aporten dades fonamentals).

21. Observacions:
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Model 3
Model de fitxa tècnica del catàleg 100 anys de premsa diària de les Balears
(1993).

1.- Títol:
2.- Subtítol:
3.- Lloc:
4.- Llengua emprada:
5.- Període:
6.- Números publicats:
7.- Administració i redacció:
8.- Impremta:
9.- Pàgines:
10.- Format:
11.- Preu:
12.-.Director:
13.- Redactors i col·laboradors:
14.- Temàtica i ideari:
15.- Localització:
Biblioteca Pública de Mallorca:
Biblioteca Bartomeu March:
Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana:
Biblioteca Municipal de Palma:
Biblioteca Pública de Maó:
Biblioteca de l’Ateneu de Maó:
Hemeroteca Municipal de l’Ajuntament d’Eivissa:
16.- Observacions:
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UNA PANORÀMICA SOBRE LES
PUBLICACIONS EN LLENGÜES ESTRANGERES
A MALLORCA FINS ABANS DE 1936
ANTONI MARIMON RIUTORT
Doctor i professor en Història a la Universitat de les Illes Balears. Membre del Grup d'Estudis
de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el Pensament Contemporani (IRIE).

CARLOTA VICENS PUJOL
Llicenciada en Filologia Romànica (Especialitat Francès) i Doctora en Filologia Romànica.
Professora Titular de Filologia Francesa a la Universitat de les Illes Balears

Com és ben sabut, al primera publicació periòdica editada a Mallorca fou
el Semanario Económico, que aparegué a Palma el 1779 i es redactà en castellà,
que aleshores era la llengua de l’ensenyament i l’administració. De fet, la
majoria de les publicacions a Mallorca en el segles XIX i XX utilitzaven la
llengua de Cervantes. Amb tot, ja el 1812 aparegué una publicació en català, la
llengua històrica de Mallorca, si bé en la seva modalitat més dialectal, el Diari
de Buja, que tenia una periodicitat irregular. Posteriorment, la premsa en català
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fou escassa fins que el 1879 aparegué el setmanari L’Ignorància i es consolidà
l’ús del català en la premsa de caràcter costumista i satíric.
Però també, i això no es tan conegut, hi va haver premsa periòdica
redactada en altres llengües, és a dir, en llengües estrangeres. En aquest sentit, es
poden distingir dues fases molt diferents.

La primera fou durant el segle XIX i està molt relacionada amb el prestigi
de la llengua francesa com a llengua de cultura. La segona es desenvolupa en els
anys de la Segona República i està molt vinculada a l’auge turístic de Mallorca i
a la necessitat d’informar a la incipient colònia estrangera i als cada vegada més
nombrosos turistes.

La premsa en llengües estrangeres durant el segle XIX
Tot al llarg del segle XIX el francès gaudia d’un gran prestigi com a
llengua literària. A les Balears, com a la resta de les terres espanyoles, era
l’idioma estranger més conegut i el que ocupava el lloc hegemònic en
l’ensenyament.

En aquest sentit, la influència cultural francesa a les Balears es va posar de
manifest en la fundació de l’Escola Normal d’Ensenyament el 1842, a iniciativa
de Francesc Jaume Riutort, un professor d’institut vivament influït per un viatge
que l’havia dut a París el 1838, patrocinat per la Diputació Provincial de Balears.
En aquesta escola de formació de mestres podia estudiar-se francès i italià.
Llavors podia estudiar-se també francès a l’Institut Balear, l’únic centre
d’ensenyament secundari públic de Mallorca, creat a Palma el 1836, on el primer
professor de francès (i també d’anglès) va esser Bartomeu Constant. Anys
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després podria també estudiar-se francès a l’Escola Mercantil, oberta el 1880.
Renato Lacour va esser el primer professor de francès d’aquesta institució.
Així, ja el 1842 podia dir-se que la llengua francesa era l’objectiu que
perseguien els joves instruïts. En aquest context apareix un personatge del tot
singular, que serà fundador i redactor de les dues primeres publicacions
periòdiques escrites a Mallorca en francès o en qualsevol altra llengua
estrangera. Es tracta de l’escriptor i periodista mallorquí Jaume Cabanellas que,
el novembre del 1842, va publicar a Palma L’Exotique. Album de Science et de
Littérature, amb l’objectiu de prestigiar la capital de Mallorca com a ciutat de
cultura, gràcies al poder de la llengua
francesa. El seu públic era, és clar,
“quelques jeunes intelligences dont à juste
titre Palma peut s’enorgueillir”. L’Exotique
no parlava ni de política ni de religió, sinó
que publicava poesies i texts en prosa, així
com relats de viatges, notes històriques,
pensaments, màximes i escrits d’altres
gèneres literaris. De fet, era com un calaix
de

sastre

amb

pretensions

culturals.

Aquesta publicació setmanal va editar-se
fins el juny del 1843.
Anys més tard, el juliol de 1849, el mateix Jaume Cabanellas, per segona
vegada gairebé en solitari, va publicar un altre periòdic només en francès, Le
Franc-Observateur, un setmanari de literatura i belles arts, del qual van editar-se
quatre números. Com l’anterior setmanari, aquest deixava fora els temes relatius
a la religió i a la política, “à la religion parce qu’il [l’auteur] la vénère trop pour
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vouloir y toucher; à la politique parce qu’il n’y entend rien”, explica el mateix
Cabanelles al Prospectus d’aquesta segona publicació.
Posteriorment, l’octubre-novembre de 1898, la revista literària Nova
Palma, una efímera publicació modernista, regeneracionista i regionalista,
redactada en català i castellà, inclogué també alguns articles en francès, fet que
sens dubte reforçava el seu caràcter cultural i elitista. Fou fundada i dirigida per
l’escriptor i periodista Joan Torrendell.

Les revistes en llengües estrangeres en els anys trenta del segle XX
Tanmateix, aquestes revistes de caire cultural no trobaren continuadors
immediats i, de fet, les noves publicacions rotatives en llengües estrangeres no
apareixerien fins a la dècada del 1930, a conseqüència directa d’un turisme que
havia aparegut a Mallorca a partir de la inauguració del Grand Hôtel a Palma, el
1903. Poc a poc, el nombre de turistes va anar augmentant: els 36.159 de 1930
van passar a 69.101 el 1933 i 90.408 el 1935, pel conjunt de les Balears.
Paral·lelament, l’oferta hotelera es multiplicà. En són exemples significatius
l’Hotel Victoria (1910), el Grand Hôtel Alhambra (1920), l’Hotel Ciudad Jardín
(1922), l’Hotel Mediterráneo (1923), i l’Hotel Formentor (1929). Si bé els hotels
de més categoria es localitzaven a Palma i Pollença, també se n’obriren a altres
municipis costaners com Sóller, Alcúdia, Andratx, Calvià i Capdepera.

El 1935, la capacitat hotelera de Mallorca ja arribava a la notable xifra de
40.045 places. Aquest turisme acostumava a tenir un gran poder adquisitiu, ja
que enlloc del món els obrers encara no disposaven de vacances pagades. A més,
els anys 30 ja hi ha una colònia important d’estrangers que viuen de manera
continuada a les illes, sobretot a Mallorca i a Eivissa. En aquella època els
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britànics i els alemanys ja eren majoria en aquesta categoria de residents tot i que
els francesos també eren nombrosos. Aquests estrangers habitaven en antics
barris d’estiueig de Palma com El Terreno, Gènova, Portopí o La Bonanova,
però també en noves urbanitzacions com la Ciutat Jardí (1921) i Son Armadans
(1932). Per cert que en els anys trenta del segle XX es produí una primera onada
de construcció d’urbanitzacions ran de mar, com Cala d’Or (Santanyí, 1933),
Alcanada i Platja d’Alcúdia (Alcúdia, 1934), Palmanova, Santa Ponça, Peguera i
Portals Nous (Calvià), si bé el 1936 es trobaven encara en un estat embrionari.
Entre d’altres estrangers destacats que residien a Mallorca tot just abans de la
Guerra Civil, trobam els casos de Georges Bernanos (primer a Sóller i després a
Palma), Robert Graves (a Deià), Herman Bruck (Deià i Palma), Albert Vigoleis
Thelen (Palma i Gènova), Reinhold Krasnigg (Deià), Heinz Kraschutzki (Cala
Rajada) i Karl Otten (Cala

Rajada), Francis de Miomandre (Formentor),

Norman Bray (cas Català), el comte Harry Graf Kessler i Georges Cornelius
(Gènova).
En el si d’aquestes colònies estrangeres van aparèixer, a Palma, diverses
publicacions periòdiques en anglès, alemany i francès. El seu objectiu tant era
connectar amb els residents estrangers a les Balears com oferir notícies
interessants als turistes. És important assenyalar que algunes d’aquestes
publicacions trobaren difusió a altres regions d’Espanya. La primera d’aquestes
publicacions va esser The Majorca Sun. Aquest hebdomadari, editat entre
desembre del 1931 i juliol del 1936, tenia la intenció de promoure el turisme a
Mallorca i transmetre informacions a la colònia estrangera de Mallorca i també a
la de Catalunya. Se subtitulà inicialment (1931-1932) “Primer Periódico InglésAmericano para Baleares y Cataluña”. L’abril del 1932 va incorporar el magazín
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The Spanish Times, que tenia la seva redacció a la plaça Catalunya de
Barcelona, i adoptà aquest nom com a subtítol.

A més, fruit d’aquesta fusió passà a oferir una secció destinada a informar
sobre Barcelona i les grans ciutats d’Espanya. Aquesta secció adoptà primer el
nom de The Barcelona Supplement, que després passà a dir-se The Spanish
Times. Barcelona Supplement. També va tenir una secció dedicada a l’illa
d’Eivissa. En foren editors Fritz Berkenhoff, H. Hays Mirkil, David Loth i Helen
J. Wilcox.

Com tantes altres coses, The Majorca Sun va desaparèixer el juliol de
1936, amb l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. El febrer de 1937, però, va
sortir un número extraordinari amb el suport de les autoritats franquistes, per
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demostrar al món que la Catedral de Palma no havia estat destruïda pels
bombardeigs de l’aviació republicana. En aquest número, sota la direcció de R.
M. Gavett, es publicà un interessant reportatge sobre el front de Portocristo així
com unes Notes on a Trip Through Nationalist Spain. També hi havia
informacions sobre els britànics i nord-americans que continuaven residint a
l’illa i sobre la diàspora del que l’havien abandonada arran de l’inici de les
hostilitats.

Un segon setmanari de llengua anglesa va
esser The Palma Post. El seu primer
número va aparèixer el febrer de 1932 i, poc
després, esdevindria la primera publicació
diària de Balears escrita íntegrament en
llengua estrangera, amb el nom de The
Daily Palma Post. El primer número va
sortir el 19 de març de 1932 i els dissabtes
va incloure durant un cert temps el
suplement The Palma Post: Weekly Feature
Section. La periodicitat diària es va
mantenir durant 1933, 1934 i els primers
mesos del 1935. A més, durant el segon semestre del 1933 publicà un setmanari
The Daily Palma Post Weeckly. Review and Illustrated Supplement, que canvià
el seu nom a The Weecky Palma Post.

El diari The Daily Palma Post solia oferir en portada notícies internacionals que
es combinaven amb notícies espanyoles i mallorquines a les pàgines interiors.
Com era normal en aquest tipus de publicacions, hi havia molta d’informació
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d’utilitat per als residents estrangers i per als turistes de parla anglesa, com
horaris i destinacions de vaixells i l’índex del valor de les divises estrangeres en
relació a la pesseta. Sovint s’indica que a Palma, i a altres indrets de Mallorca, hi
ha llocs per a practicar l’oci i que podran esser atesos en llengua anglesa. També
són molt nombroses, i en ocasions, d’un gran interès, les notícies sobre la
colònia anglòfona establerta a Mallorca. De fet, cap al 1932 va anar publicant,
com a una secció més, un Directorio of Extranjeros (sic), on apareixen els noms
dels estrangers aleshores residents a Mallorca. També dedicava atenció als
aspectes culturals, tant de Mallorca com d’altres indrets. El 1934 publicava una
secció sobre llibres i revistes. Aquest mateix any oferia una secció en castellà, la
Página española. En aquesta època arribà a tenir 12 pàgines i oferir informació
sobre establiments hotelers no sols de Mallorca, sinó també de Madrid,
Barcelona i València. A la portada hi figurava el següent lema: “Read The Daily
Palma Post. The Only English Language Daily Paper in Spain”. Inicialment, en
fou editor David Alan Munro i director artístic Arthur Edward Middlehurst, però
el març del 1935 n’eren editors i directors Thomas P. Leaman i R. B. Leaman.
No sabem per quins motius, l’abril del 1935, s’abandonà la periodicitat
diària i The Daily Palma Post , esdevengué novament un setmanari, The Palma
Post, que cap al mes de setembre incorporà el subtítol “Published Weeckly”.
Aquest hebdomadari es continuà publicant fins a l’inici de la Guerra Civil, en
concret fins al seu número 12, del volum VIII, amb data del 25 de juliol del
1936. Amb un caràcter molt diferent, sembla que també es va publicar a Palma,
entre 1934 i 1936, una revista literària en llengua anglesa, Caravel, subtitulada
“An American Quarterly Published in Majorca”.
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També al llarg dels anys 30 van publicar-se a Mallorca dos setmanaris
redactats en alemany: Die Insel (octubre 1932-setembre 1933) i Der Herold
(octubre 1933-abril 1934), Die Insel era una publicació molt culte que oferia
notícies internacionals i informacions culturals sobre les Illes Balears, així com
textos literaris i fins i tot filosòfics. Pel que fa a Der Herold, era un setmanari
que oferia informació sobre la colònia alemanya a les Illes Balears així com
notes sobre la prehistòria i la història illenca. També hi havia, entre d’altres,
seccions dedicades al paisatge alemany i a la cultura alemanya, fullets literaris i
informacions sobre l’oci a Palma. No tenia un caràcter obertament polític però
no posava en qüestió el nou règim nacionalsocialista que s’havia apoderat
d’Alemanya el gener del 1933. El primer número se subtitulà “Deutsche
Wochenschrift für Spanien und Balearen”.

Durant la Segona República espanyola,
també es va editar a Palma el setmanari en
francès, Le Jeudi, publicat entre maig i juny de
1933. Duia com a subtítol “Hebdomadaire en
français, publié en Espagne” i només van
publicar-se vuit números. Aquest setmanari
francòfon

era

una

publicació

amable,

d’entreteniment, que també oferia informació
útil per als turistes francesos, belgues i suïssos
així com notes de societat sobre els residents a
l’illa d’aquestes nacionalitats. Tenia seccions
dedicades a la moda, a les flors i al bridge. En fou director N. Jeanmonod.
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A aquestes capçaleres hem d’afegir dues publicacions bilinugües o
multilingües, titulades Baleares i El Amigo Forastero. La revista Baleares,
subtitulada “An English and Spanish Monthly Magazine”, fou una publicació
mensual il·lustrada bilingüe castellà-anglès que s’edità a Palma entre l’abril i
l’agost del 1933 amb l’objectiu inequívoc de promoure el turisme anglòfon.
Oferia una abundant informació sobre els serveis hotelers i l’oferta
complementària existent aleshores a les Illes Balears, així com alguns articles
procedents de la premsa anglesa. Pel que fa a El Amigo del Forastero es tractava
d’un rar exemple d’hebdomadari escrit en quatre idiomes: castellà, anglès,
alemany i francès, amb el subtítol “Todas las informaciones que necesita usted le
dará”. Se’n publicaren catorze números, entre l’onze de maig de 1933 i el 21 de
febrer de 1934 i els continguts s’adreçaven clarament no al públic cosmopolita i
culte de Palma que reclamava al segle XIX Jaume Cabanelles, sinó al turista
estranger que visitava Mallorca.

Totes aquestes publicacions periòdiques, amb la possible excepció de les
dues bilingües o multilingües, van ser creades, dirigides i redactades per
estrangers. Són el testimoni d’una nova Mallorca, minoritària llavors: la del
turisme i la dels barris cosmopolites de Palma, com El Terreno o La Bonanova,
així com dels incipients nuclis turístics repartits per quasi tota la cosa
mallorquina, com Cala Rajada o el Port de Pollença.

Aquestes publicacions són una prova evident de la influència del turisme i
dels residents estrangers a l’illa. Amb tot no es pot exagerar la seva importància
en una illa encara molt majoritàriament agrària i industrial, si bé el sector turístic
es trobava en plena expansió. La Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra
Mundial, però, marcaren abruptament la fi del turisme estranger i del
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cosmopolitisme. Les comunicacions internacionals no es reprendrien fins el
1946, però aquesta és una altra història.

Fonts i bibliografia
a) Hemeroteques consultades
Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Biblioteca Lluís Alemany (Palma)
Biblioteca Pública de l’Estat a Palma can Sales

b) Bibliografia
L. ALEMANY VICH i J. MUNTANER BUJOSA: Las publicaciones periódicas
en Mallorca, 3 volums, obra inèdita, Biblioteca Pública de l’Estat a Palma ca
Sales, Palma: 1955.
A. COMPANY MATES: Catàleg de 100 anys de premsa diària de les Balears,
Grup Serra, Palma: 1993.
P. FULLANA PUIGSERVER (coord.): Els barris de Palma, Promomallorca,
Palma: 1994.
D. GINARD FÉRON “Pròleg” a H. KRASCHUTZKI: Memòries a les presons
de la Guerra Civil a Mallorca, Miquel Font Editor, Palma: 2004.
J. MASSOT I MUNTANER: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona: 1990.
M.S. OLIVER: La literatura en Mallorca, Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General Universitat de les Illes Balears/ Publicacions de l’Abadia de
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C. PICORNELL BAUZÀ, F. SASTRE ALBERTÍ, S. SERRA BUSQUETS
(dirs.): Turisme i Societat a les Illes Balears, Govern de les Illes Balears/Institut
Balear del Turisme/ Diari de Balears/Grup Serra, Palma: 2002.
J. PICORNELL MUNAR: “The Daily Palma Post: el primer diari anglès a
Espanya”, a S. SERRA BUSQUETS I A. COMPANY MATES (coords.): XXV
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EL FOMENT DEL TURISME DE MALLORCA I
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
ANTONI VIVES REUS
Doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears, professor al Centre d’Ensenyament
Superior Alberta Giménez – Universitat Pontifícia de Comillas (CESAG-UPC) i director del
Col·legi Sant Vicenç de Paül (Palma).

Introducció

El Foment del Turisme de Mallorca és entitat que es va crear a finals de
1905 en el si de la Cambra de Comerç amb l’objectiu de promoure tot allò que
estigués relacionat amb l’illa de Mallorca. Per això, la seva gent treballaria a
favor d’una millors i majors comunicacions; oferir uns bons serveis als visitants;
l’establiment d’una planta hotelera de qualitat; el foment de l’excursionisme;
difondre els valors del nostre patrimoni històric i artístic; entre moltes d’altres
iniciatives. Lògic és que la seva gent es dedicàs amb cos i ànima a la promoció
turística de la nostra Illa. Sens dubte, un dels aspectes més notables relacionats
amb aquest camp seria l’edició de tot un conjunt de materials (fulletons, cartells,
àlbums fotogràfics, llibres, segells, guies, postals, ferratines...).
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A més a més, i també relacionat en el marc de la promoció s’ha de fer
esment a tot allò relacionat entre el Foment del Turisme de Mallorca i els mitjans
de comunicació. Només a tall d’exemple podem assenyalar que aquesta entitat,
primera associació turística illenca, feia algunes de les següents funcions:

a) Acompanyament de periodistes i escriptors perquè coneguessin
diferents aspectes de la nostra terra. De fet, fins i tot, se’ls organitzava
excursions personalitzades. També se’ls facilitava informació que els
servís per poder documentar els seus treballs. Un dels millors exemples
és el protagonitzats per Mr. i Mrs Shor de la prestigiosa revista nordamericana

National

Geographic

Magazine,

els

quals

foren

acompanyats durant tota seva visita mallorquina. Fruit d’això, el 1957,
publicarien el conegut article “The Balearics are booming”.

b) Els socis, directius i col·laboradors del Foment del Turisme estaven
atents i vigilants davant tot el que es publicava de l’Illa, tant dins
l’Estat com a l’estranger. Així, lloaven determinats treballs publicats o
reflexionaven sobre determinades notícies crítiques de Mallorca. En
ocasions es demanaven les pertinents explicacions als autors.
c) Assistència i participació a les principals fires turístiques a mesura que
es va configurant una moderna i professionalitzada indústria turística.
En aquest sentit, estar al costat dels mitjans de comunicació jugarà un
paper clau.
d) Organització de campanyes de promoció turística de gran impacte.
Alguns exemples serien: “Petra, the birthplace of Fray Júnipero Serra”,
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“Luna de Miel en Mallorca”, “Un hivern a Mallorca”, “Mallorca se
presenta”, entre d’altres.
A continuació s’exposaran tres aspectes històrics importants relacionats
entre el Foment del Turisme de Mallorca i els mitjans de comunicació: a) La
importància dels anys seixanta com a punt de partida dels mitjans de
comunicació de masses per als professionals del turisme; b) La creació de
l’Associació Balear de Periodistes i Escriptors de Turisme i c) la creació del
Centre Internacional de Premsa de Mallorca

Els anys seixanta: la importància dels mitjans de comunicació de masses

La dècada dels anys seixanta no només suposen un nou escenari per al
turisme en termes econòmics sinó també en la manera de treballar el turisme.
Així, des del Foment del Turisme de Mallorca es continuaren treballant aspectes
de promoció turística que venien de les etapes anteriors (fulletons, cartells,
guies...) i a la vegada es començà a plantejar una nova manera de difondre la
nostra Illa.
En aquesta dècada, coneguda com la del “boom”, s’organitzaren diversos
esdeveniments de gran impacte mediàtic com el Festival d’Elegància i Bellesa.
Elecció de Miss Nacions Unides (1963) o a partir de 1964 i fins a 1969 les
diferents edicions del Festival Internacional de la Cançó de Mallorca. El ressò
internacional a través de la premsa, les revistes, la ràdio però sobretot la televisió
d’aquests esdeveniments canviarien la manera de veure i treballar la promoció
turística de l’Illa.
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Va ser tan destacada la importància de la televisió que els diversos
directius del Foment del Turisme de Mallorca comentaven a les seves reunions
diferents casos de gran interès. En alguns casos i col·laboraren, com el que
explicà el directiu Alfons Barceló, quan a final de 1965, explicà els viatges de
noces del programa “Reina por un día” que emetia diumenge horabaixa TVE. I
és que el Foment del Turisme hi col·laborava econòmicament, sobretot a les
excursions. El vocal Ricard Zabala opinà que atès l’impacte social d’aquestes
activitats es podrien aconseguir transportistes i espectacles per a què no
s’haguessin de pagar aquestes despeses. El suggeriment fou acceptat.
La ràdio seguí sent utilitzada per promoure el turisme a l’illa. Una de les
campanyes més importants d’aquesta etapa duta a terme en aquest mitjà de
comunicació, fou la del senyor Rafael Torres Padial. El senyor Torres envià una
carta al Foment del Turisme demanant informació de l’illa per poder redactar
diversos guions radiofònics per a diverses emissores espanyoles. Així, el mes de
juny de 1962 es rebé una còpia dels guions i la informació que havien estat
emesos a la Voz de Madrid, Radio Intercontinental, Radio Valencia, Radio
Nacional de Valencia i la Voz de Levante. La Junta directiva, en agraïment al
senyor Torres, acordà convidar-lo a passar una temporada a l’illa.

La fotografia esdevingué un element fonamental dins bona part del
material editat durant aquests anys. Així, un dels primers materials del Foment
d’aquesta etapa fou l’edició de quaranta fotografies amb quatre motius diferents
i en color per als mostradors (amb un pressupost d’11.200 pessetes) i cinc mil
cartells murals amb motius fotogràfics diferents. Ambdós materials foren
encarregats al soci Josep Planas, propietari de la coneguda Casa Planas. És
necessari assenyalar que a partir d’aquests anys ens trobarem amb tot un conjunt
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de professionals de la fotografia que regular o irregularment contribuiran amb
els seus treballs a fomentar el turisme12.

La premsa exterior continuà essent una de les principals plataformes de
treball en quant a promoció turística de Mallorca. Aquesta tasca tenia diferents
fronts de treball: des d’agrair els treballs publicats; patrocinar la publicació de
determinats articles o treballs; fer un seguiment de les noticies positives i
negatives relacionades amb l’Illa o queixar-se i demanar explicacions a
determinats periodistes per haver publicat comentaris desafortunats.
Així, el diari Informaciones de Madrid dedicà un número extraordinari13 a
Mallorca, a final de 1961, en què hi col·laboraren el Governador Civil,
l’Ajuntament de Palma, la Diputació Provincial de les Balears, la Cambra de
Comerç, la Delegació Provincial de Sindicats i els senyors Rivilla, Joan Bonet,
Llorenç Villalonga, Camilo José Cela, entre d’altres. Aquest exemplar seria
editat sense publicitat, per això s’hi concedí una ajuda de 5.000 pessetes a canvi
de vint-i-cinc exemplars.
D’altra banda, el vocal Eliseo Feijóo informà al comitè executiu que havia
encarregat al director del diari Baleares un número extraordinari, per al proper
dia 16 de febrer de 1962, de l’ametller en flor. Tenint en compte que no es podia
efectuar cap subvenció, s’adquiriren diversos exemplars del diari per un valor de
2.000 pessetes, que després serien repartits per diferents punts de l’Estat
espanyol.
12

Aquesta afirmació es posa de manifest a l’obra: AAVV (2007): Imágenes de una aventura. Fotógrafos de
prensa y turismo, Ed. Foment del Turisme de Mallorca, Palma.
13
El comitè executiu de dia 3 de gener de 1962 no va veure de bon ull que l’article no mencionés ni una sola
vegada el nom de l’entitat, entre d’altres coses, perquè havien proporcionat escrits, fotografies i una ajuda
econòmica.
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La publicació de l’article “Isla inaccesible” al diari ABC, el mes d’abril de
1962, provocà dobles sensacions dins la Junta directiva. D’una banda, el text era
una lloança a l’illa, però a la vegada destacava la problemàtica de les
comunicacions marítimes. Fruit d’aquestes sensacions, es reobrí el debat dels
transports marítims insulars i la necessitat de demanar solucions a les autoritats
pertinents.

El mes de març de 1963, el vocal i també periodista Gabriel Font i
Martorell opinà que s’havia d’agrair la gran campanya de premsa realitzada a
favor de Mallorca als diaris ABC i Luna y Sol del marquès de Santa Maria del
Villar. El senyor Josep Roses digué que la millor manera era que fos convidat a
passar les vacances de Setmana Santa a l’illa, amb la família, tot oferint-li dues
habitacions individuals del seu hotel de Palma Nova, cosa que fou aprovada.
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Paral·lelament es continuaren publicant i introduint articles de l’illa a
nombroses revistes generals i especialitzades com Información Comercial
Española, Cort, S.P., Papeles de Son Armadans, Gaceta Ilustrada, Siete
Flechas, Journal des Voyages, Gran Mundo14, Cúspide, Auge, Sabena,
Hosteleria, Anuario Turístico Español d’Editur, Green Gold, la prestigiosa Life,
Posada y Camino.
L’Associació Balear de Periodistes i Escriptors de Turisme (ABPET)
A partir del mes de maig15 de 1984 es constituí l’Associació Balear de
Periodistes i Escriptors de Turisme16 –ABPET- que establí el seu domicili social
dins les dependències del Foment del Turisme de Mallorca. Els seus objectius
eren d’una banda facilitar la informació i els estudis turístics a la gent
interessada i d’altra contribuir al desenvolupament del turisme, donant un major
prestigi social, econòmic i cultural a les Illes Balears.

En aquest darrer sentit, una de les seves primeres activitats fou
l’organització d’unes 1es. Jornades de Comunicació Turística que tingueren lloc
gràcies al patrocini de la Conselleria de Turisme el 1985. En aquesta iniciativa es
va tractar la influència dels escriptors de turisme envers la imatge turística d’un
destí vacacional.

14

La revista Gran Mundo dedicà un número extraordinari a l’illa de Mallorca el mes d’octubre de 1961.
No fou registrada dins el Govern Civil fins un mes després.
16
Veure AAVV (1986): Baleares. El Mediterráneo en unas islas, Ed. Asociación Balear de Periodistas y
Escritores de Turismo, Col. Turi-Press, núm. 11, Palma, p. 123-125.
15
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La primera junta directiva17 de l’ABPET estigué formada per les següents
persones:

Esteve

Bardolet

Jané

(president),

Damià

Barceló

Obrador

(vicepresident), José Manuel Mateos Reyes (secretari), Eduardo Jiménez
Martínez (vice-secretari), Antoni Pomar Gual (tresorer), Mateu Cladera Matas
(vicetresorer), David Guerrero Sánchez (vocal), José Manuel Sánchez Ferreiro
(vocal) i Jaime Jiménez Muntaner (vocal).
Altres membres col·laboradors de l’associació foren: Valentí Puig Mas,
Sebastià Verd Crespí, Salvador Ripoll Cardell, Joan Miquel Ferrer Clapés,
Arsenio Llorente Mallou, Juan Francisco Rivero Domínguez, Harold Greenberg
o Emilio de Balanzó. A banda dels membres ordinaris de l’Associació
d’Escriptors, també foren nomenats membres d’honor, el prestigiós escriptor
Camilo José Cela, el reconegut Baltasar Porcel i Joan Bonet.
L’Associació Balear de Periodistes i Escriptors de Turisme –ABPET-, que
tenia la seva seu dins el Foment del Turisme de Mallorca, publicà el llibre
Baleares, el Mediterráneo en unas Islas18 el 1987, donant a conèixer els
vertaders valors turístics illencs de la mà de setze autors. L’obra estigué
coordinada per Mercè Truyols i alguns dels escriptors eren noms tan coneguts
com Baltasar Porcel, Antoni Pomar, Mateu Cladera, Esteve Bardolet, Sebastià
Verd, Joan Bonet, Valentí Puig, Damià Barceló, Salvador Ripoll o David
Guerrero. L’ABPET pertanyia a la Federación Española de Periodistas y
Escritores de Turismo –FEPET- i per a l’edició comptà amb el suport de la
Conselleria de Turisme del Govern Balear, la Banca March i la FEPET.

17

Curiosament alguns membres de la junta directiva de l’ABPET com Esteve Bardolet o Antoni Pomar també
eren directius del Foment del Turisme de Mallorca.
18
Aquest llibre fou el número 11 de la Col·lecció Turi-Press de la Federación Española de Periodistas y
Escritores de Turismo –FEPET-.

91

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Un data important per a l’Associació Balear de Periodistes i Escriptors de
Turisme tingué lloc el 1990. Aquest any se celebrà a Palma, amb gran afluència
de públic, el Congrés Nacional de la Federació Espanyola de Periodistes i
Escriptors de Turisme.
L’any 1992 l’ABPET publicà un altre llibre amb el títol Baleares turística
1992, un fet que torna a posar de manifest l’esperit reflexiu d’aquesta entitat. En
aquest sentit, l’associació, i en ocasió del centenari del Foment del Turisme de
Mallorca publicaria un llibre amb el títol Cien años de turismo en Baleares
1905-2005. En aquesta obra es publicarien treballs de Baltasar Porcel, Antonio
Pomar, Esteve Bardolet, Salvador Ripoll, David Guerrero, Renée Coll, Mario
Morales, Claudio Klynhout, Mateu Cladera, Damià Barceló, Juan Luis Ruiz
Collado, Joaquin Molina i Juan Morell.

El Centre Internacional de Premsa de Mallorca

Des dels seus orígens, el Foment del Turisme de Mallorca va atendre a
diferents escriptors, periodistes i fotògrafs. L’objectiu era facilitar la feina
d’aquests professionals proporcionant informació sobre els aspectes més
diversos de la nostra Illa. No de bades es tenia el convenciment de què aquest
suport era molt valuós per a la difusió de la imatge del nostre destí turístic. Tota
aquesta tasca i bon afer es perllongaria en el temps. Prova d’això volem
reproduir un apartat de la Memòria d’Activitats del Foment del Turisme de l’any
1994, en el qual es posa de manifest tota la tasca realitzada en aquest sentit
durant aquell any19:

19

Memoria del Año 1994, Fomento del Turismo de Mallorca, Palma, pàgs. 18-23.
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ENERO:
-Periodista alemán Golf Magazin, reportaje sobre campos de golf y alojamiento
en fincas de agroturismo (directo)
-Periodistas británicos, 2 pax, libro ilustrado sobre fiestas de Baleares (TPS)
-Periodista americano, reportajes para Jewish Exponent y Jewish Monthly sobre
Palma (OET Nueva York)
-Grupo prensa Voyager: Daily Express, Press Association, Wedding & Home, The
European, Executive Travel, The Times. 7 pax (TPS)
-Fotógrafo británico, AA & Thomas Cook Travellers Guide to Mallorca (TPS)

FEBRERO:
-Grupo profesionales de golf, T.O. Frezt-Touristik, 15 pax (G. Pölzelmayer)
-Grupo prensa: Offenbach Post, Giessener Anzeiger, Fuldaer Zeitung,
Wiesbadener Kurier, Rheinischer Merkur, Darmstädter Echo. Programa Cultural
(OET Frankfurt)

MARZO:
-Periodista alemán, Bayerischer Rundfunk TV de Munich. Reportaje sobre Open
de Golf de Baleares (G. Pölzelmayer)
-Periodista británico, Golf International, para cubrir Open de Golf de Baleares
(OET Londres)
-Periodista alemán, suplemento de golf del Süddeutsche Zeitung de Munich. Artí
sobre Open de Golf de Baleares (G. Pölzelmayer)
-Periodista alemán, editor de Golf Aktuell, para cubrir Open de Golf de Baleares.
(G. Pölzelmayer)
-Periodista alemana, artículos sobre Open de Golf de Baleares para Münchner
Abendzeintung y Golf Journal . (G. Pölzelmayer)
-Periodistas británicos de The Scotsman y Glasgow Herald para cubrir Open de
Golf de Baleares y visitar campos de golf del norte de la isla (TPS)
-Periodista y fotógrafo alemanes de Golf Sport para cubrir Open de Baleares de
Golf (G. Pölzelmayer)
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-Periodistas y fotógrafo japoneses, revista Vacation, 3 pax. Reportaje sobre la isla
y su cultura (OET Tokyo)
-Equipo televisión britànica, 7 pax, programa Holiday Time de BBC2. Reportaje
sobre Palma como destino turístico de todo el año (TPS)
-Periodista redactor alemán, revista Ambiente de Munich. Reportaje sobre Palma,
ciudad cultural (Directo)

ABRIL:
-Periodista alemán, Editorial Bruckmann de Munich, para libro ilustrado sobre
Mallorca (OET Munich)
-Periodista alemana, Editorial Du Mont Buchverlag, para varios reportajes sobre
la isla (Directo)
-Periodista alemana Polyglott Verlag, para nueva guía turística de Mallorca
(Directo)

JUNIO:
-Periodista alemana de gastronomía, revista Eating Well, (OET Nueva York)
-Periodista americana, editora revista Bon Appétit, artículos sobre la
gastronomía mallorquina para edición especial sobre la cocina del Mediterráneo
(OET Nueva York)
-Equipo Televisión alemanya, Cadena RTL para programa Stern Magazin.
Entrevista sobre actividades turísticas (Directo)
-Equipo Televisión alemana, productora MME. Presentación del destino Mallorca
antes de la emisión del programa concurso Frank Eltsner Show de la cadena RTL
(Directo)
-Periodista americano, The Newark Star Ledger (OET Nueva York)

AGOSTO:
-Periodistas alemanes, empresa Dalbert Service. Artículos genéricos sobre
Mallorca para la revista Reise Mobil (Directo)
-Equipo televisión británico de la BBC, programa Holiday. Reportaje sobre zonas
turísticas de Palma Nova/Magaluf y Santa Ponça (TPS)
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-Equipo filmación Inflight Productions. Videos promocionales para vuelos de
Monarch Airlines (TPS)

SEPTIEMBRE:
-Periodistas alemanes, revista Urlaub. Reportaje sobre Palma ciudad (Directo)
-Fotógrafo británico. Actualización de fotos para guía Onsight Guide to Mallorca
(TPS)
-Periodista alemana. Reportaje sobre Mallorca y Palma para Bayerischer
Rundfunk (OET Munich)
-Periodista finlandesa, revista Seura. Artículo genérico sobre la isla (Spies)

OCTUBRE:
-Periodista británico, Birmingham Post y Sunday Mercury. Varios artículos sobre
Mallorca (TPS)
-Fotógrafa americana. Reportaje de Mallorca para Vanity Fair (Palma Pictures)
-Periodista británico, editor de European Hotelier. Reportaje sobre la hostelería
de Mallorca (TPS)
-Periodista británico, News of the World. Reportaje genérico y de golf (TPS)
-Equipo televisión británico, cadena ITV. Reportaje sobre vacaciones en invierno
para programa London TV News (TPS)
-Equipo televisión británico, cadena BBC. Reportaje sobre actividades náuticas
para programa Next (TPS)

NOVIEMBRE:
-Periodista britànica, Golf Vacations. Artículos sobre nuevos campos de golf
(TPS)
-Grupo prensa británico para cubrir tema “Calviá Club) y ofertas especiales de
invierno en Calviá. Kentish Messenger, Yours, Bella, Woman´s Realm, Kentish
Times y Group Travel Organization (TPS y Ayuntamiento de Calviá)
-Periodista britànica, Daily Telegraph. Artículos sobre alojamiento en invierno y
Asociación Reis de Mallorca (TPS)
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-Grupo prensa británico, escritores de golf a través del TO Longshot Golf
Holidays: Golf World, Golf Weekly, Daily Mail, Daily Star, Sothern Daily Echo,
Daily Express, Marketeer (TPS)

DICIEMBRE:
-Periodista británico, The European, Artículo sobre Palma y su arquitectura.
(Directo)
-Gripo prensa británico, “Palma City Break”, promocionando Palma en
invierno: The Times, Sunday Express, Daily Star, Daily Express, The Lady,
Essentials, Executive Woman (TPS)

La creació d’un Centre de Premsa fou un instrument que s’intentà posar en
marxa durant la presidència del senyor Joan Palou. De fet, a partir de la
primavera de 1994 es demanaren subvencions20 per a la creació d’aquest centre
dins els locals socials del Foment del Turisme, instal·lacions que podrien servir
com a plataforma als professionals de la premsa escrita que vinguessin o
estiguessin a l’illa.
Un any després, el president informà que encara no s’havia pogut posar en
marxa el Centre Internacional de Premsa fins a la data per manca de recursos. En
aquest sentit, es demanà la pròrroga del Plan Futures21 per no perdre el 36% de
la subvenció concedida. El pressupost era de 7.457.261 pessetes i amb el
descompte quedaria amb 4.772.647 pessetes. Per això, se cercarien espònsors, el
20

El president informà que el dia 30 de març de 1994 es presentà una petició de subvenció a la Conselleria de
Turisme dins el Plan Futures, per a la creació d’un Centre de Premsa amb seu al Foment del Turisme de
Mallorca.
21
El Plan Futures fou aprovat el 1992 i eren ajudes o subvencions, que havien de superar un pressupost mínim
de cinc milions de pessetes, per a la millora de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, persones o
institucions turístiques. Els seus objectius eren el diagnòstic i anàlisi d’empreses, productes i destins turístics, la
qualificació i formació de recursos humans, la millora i promoció de la qualitat, la innovació i consolidació del
teixit empresarial, la potenciació de nous productes turístics, la difusió del Plan Marco, la promoció de l’oferta
turística en els mercats emissors, els estudis d’investigació en els mercats emissors, les despeses per la creació i
registre de marques, la promoció en els mitjans de comunicació o la creació de xarxes de distribució.
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primer dels quals seria el de la Caixa de Balears “Sa Nostra” i després es pensà
amb GESA, Telefònica, Rank Xerox, Transmediterránea, Kodak, Coca-Cola,
Aeroport de Palma, Majorica, asseguradores, concessionaris de cotxes i entitats
bancàries.

La gerent Ina Martínez informà de les gestions realitzades amb nombroses
empreses i entitats, que havien estat convidades a participar dins el projecte del
Centre Internacional de Premsa de Mallorca –CIPM-. De moment, es tenia el
suport de Sa Nostra, l’Aeroport de Palma i les perles Majórica. La idea era que
es pogués iniciar el projecte el mes de desembre de 1995. Els següents senyors,
s’oferiren per cercar nous espònsors: Prudencio Vallejo (Roxa), Pere Vidal
(Casino), Joan Pascual (Neckermann), Joan Oliver (TUI) i Jaume Batle (Coves
del Drac).
No obstant tots els endarreriments, s’ha de dir que la primera vegada que
s’esmentà el Centre Internacional de Premsa va ser a la Memòria d’Activitats de
1995. Valgui dir que des de llavors, i fins a l’actualitat, totes les activitats del
Centre quedaran reflectides a les diferents memòries anuals fins a l’actualitat. A
continuació volem reproduir un breu fragment del capítol de la Memòria de
199522:
Históricamente el Fomento del Turismo de Mallorca viene realizando la labor de
recepción, atención y asesoramiento de periodistas nacionales e internacionales,
cuyos artículos sobre Mallorca en destacadas publicaciones europeas y americanas
han contribuído de forma esencial a la mejora de la imagen turística de nuestra isla
en los principales mercados emisores.

22

Memoria del Año 1995, Fomento del Turismo de Mallorca, Palma, pàg. 14.
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En su afán de atraer a Mallorca a los profesionales de los medios de
comunicación, el Fomento decidió facilitar su trabajo mediante la creación de un
Centro Internacional de Prensa dotado de los últimos avances tecnológicos.

L’acte d’inauguració del Centre Internacional de Premsa de Mallorca –
CIPM- tingué lloc el dia 12 de gener de 1996. La seva constitució fou un èxit de
participació i es donà una nova imatge al Foment del Turisme de Mallorca en
termes de renovació i d’introducció dins les noves tecnologies. Així, posava a
disposició dels diferents mitjans d’una Sala de Redacció, una Biblioteca y
Hemeroteca especialitzada y sobretot accés a Internet.
Pel que fa a la Sala de Redacció s’ha de dir que disposava de sis llocs de
treballs, màquines d’escriure, ordinadors Macintosh i PC de darrera generació. A
més d’impressores a color, escàner i connexions per als ordinadors portàtils.
També es posava a l’abast una Xarxa de Línies Telefòniques i Digitals (RDSI).
La sala es complementava amb una zona de televisió i vídeo multiestàndard que
feia possible el visionat de programes oferts per canals internacionals emesos via
satèl·lit. La Biblioteca estava formada per una col·lecció d’obres especialitzades
en temes de Mallorca i l’activitat turística amb la idea que pogués documentar
als professionals dels mitjans de temes ben diversos de l’Illa. Quant a
l’Hemeroteca cal dir que aquesta estava integrada per les principals publicacions
nacionals i internacionals especialitzades en turisme.
Dins el Centre de Premsa també s’inaugurà el Banc d’Imatges de Mallorca
–BIM-, l’objectiu del qual seria el proporcionar la informació i les diverses
imatges de l’illa als professionals de la informació. El BIM fou inicialment
constituït amb 1.475 fotografies realitzades pels més prestigiosos professionals
98

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

com Eduard Miralles, Bering Comparini, Miquel Salom, Jaume Capellà, Jaume
Gual, Vicenç Negre i Stuart Pearce i el Foment del Turisme de Mallorca actuaria
d’intermediari entre ambdues parts. La junta directiva volgué agrair la tasca
individual de la gerent Ina Martínez i els seus col·laboradors Pere Iriondo, Joan
Gual i Joan Pascual que havien materialitzat el projecte

El Centre Internacional de Premsa adquirí una nova dimensió el mes de
setembre de 2002, quan es reordenaren els seus objectius cap a la transmissió de
notícies positives de l’illa en els principals mitjans de comunicació dels països
emissors, a més de contrarestar les negatives i atendre els periodistes estrangers.
El pressupost era de 69.000 €, la meitat dels quals estarien finançats per la
Conselleria de Turisme i la Cambra de Comerç.

El seu funcionament fou encarregat a Dominique Carroll (mercat britànic,
holandès, francès, irlandès i escandinau) i Michael Blum (mercat alemany i
centre europeu). Ambdues persones treballarien a temps parcial i establirien
contactes amb els departaments de premsa dels principals tour operadors,
l’Oficina Espanyola de Turisme i empreses de relacions públiques de la
Conselleria de Turisme.

El conveni entre la Cambra de Comerç i la Conselleria de Turisme del
Centre Internacional de Premsa també inclogué la posada en funcionament del
portal web del Foment del Turisme de Mallorca. El portal web i l’activitat del
Centre Internacional de Premsa seria comunicat als socis i ajuntaments, perquè
poguessin fer les seves aportacions i suggeriments.
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D’altra banda, la idea del Centre de Premsa també responia a la necessitat
de crear un espai que pogués servir com a base d’operacions per als periodistes
estrangers que es trobessin desplaçats a l’illa.
Posteriorment, els avenços tècnics i tecnològics en els mitjans de
comunicació també arribarien al Foment del Turisme de Mallorca. Prova d’això
seria la posada en funcionament del portal web d’Internet del Foment del
Turisme de Mallorca www.newsmallorca.com amb el propòsit de transmetre i
rebre informació turística de Mallorca, a més de ser un instrument de treball del
Centre Internacional de Premsa de Mallorca. A hores d’ara el portal web actual
és: www.fomentmallorca.org.
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LES RÀDIOS EN LLENGÜES ESTRANGERES A
LES ILLES BALEARS
JOAN JOSEP MATAS PASTOR
Doctor en Història i Professor de Periodisme al Centre d’Ensenyament Superior Alberta
Giménez – Universitat Pontifícia de Comillas (CESAG). Membre del Grup d'Estudis de la
Cultura, la Societat, la Comunicació i el Pensament Contemporani (IRIE).

Introducció.

Els estrangers europeus a les Illes amb un alt poder adquisitiu han trobat el
seu lloc per emetre en la seva llengua en cadenes de ràdio o ocupant una part de
la programació televisiva. La ràdio en alemany Das Inselradio és la més
característica de les iniciatives fetes en una llengua estrangera i la de més llarg
durada, però són moltes les cadenes radiofòniques que reserven un espai en
anglès i en alemany dirigit a aquests residents europeus. En aquest article farem
un repàs per les principals iniciatives radiofòniques en llengua estrangera des
dels anys seixanta de segle XX fins a l’actualitat. Sense oblidar que aquestes
s’insereixen en un context històric, econòmic, social i comunicacional mutable i
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divers que hem de considerar per a una millor i més profunda comprensió de les
iniciatives radiofòniques.

La informació obtinguda de cada una de les emissores ha estat processada
a través d’una fitxa en la que hem tengut en compte aspectes organitzatius
configuradors de qualsevol empresa periodística, com és ara dades
d’identificació, canals d’emissió, recursos humans i tècnics. Tot plegat cal afegir
dades del seu contingut programàtic.

Primeres iniciatives.

En els anys seixanta sabem que Radio Juventud de Palma (1967), Radio
Mallorca (1933) i Ràdio Popular (1959) produïren i emeteren programes en
llengües estrangeres tot cercant una rendibilitat econòmica i donar resposta a
l’espectacular expansió turística que es produí a Mallorca entre 1960 i 1973. Si
bé totes elles emetien la programació principal en OM, cal apuntar que
aprofitaren la FM per als programes esmentats.

Sens dubte, una de les veus pròpies del periodisme estranger a les Illes
Balears fou Riki Lash.23 Aquest fou pioner de la ràdio en anglès a les Illes
Balears. De fet, impulsà Sunshine Capital Radio, la primer emissora de
programació íntegrament en llengua anglesa. De totes maneres, Riki Lash no
s’entén sense les seves dues facetes vitals i professionals, és a dir, el paper de
23

Nascut a Califòrnia l’any 1935, Richard Lazaar –el seu nom real– arribà a Mallorca després de desenvolupar
una intensa carrera als Estats Units treballant, entre d’altres, per la Warner Bros o el canal NBC. Habitual dels
locals de moda de Hollywood i Beverly Hills, com els restaurants Ciro’s o Puccini, dins la seva agenda d’amics
s’hi trobaven personalitats tan destacades com Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. o
Errol Flynn. Fou aquest darrer el que li aconsellà visitar Mallorca a finals de la dècada dels cinquanta: tan va
gaudir d’aquella visita que el 1960 s’hi instal·lava de forma definitiva. Fou homenatjat el 2007 amb la concessió
del premi Ramon Llull per part del Govern de les Illes Balears. Morí a Palma de Mallorca el 7 de març de 2015.
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comunicador i empresari d’oci. Cal esmentar que fou soci fundador de la
discoteca Zorba’s, a S’Arenal. Posteriorment, inaugurà el bar My Own Place
(MOP), ubicat a Es Jonquet de Palma. Des d’aquí, emetia el seus programes de
ràdio, que poc temps després passaren a formar part de la programació de Ràdio
Mallorca.
Pel que fa al continguts, Lash (fuet) combinava la
informació d’actualitat, la crònica social i,
sobretot, la música, convertint-se en un dels
introductors del molts clàssics del pop-rock
anglosaxó que difícilment es podien escoltar a
altres emissores. El seu perfil de locutor
radiofònic estigué caracteritzat per la seva
naturalitat i entusiasme que hi posava a les
retransmissions. No podem oblidar la tasc de Riki
Lash dins el terreny de la premsa escrita. De fet,
des del 16 de febrer de 1967 fins a la seva mort
col·laborà diàriament en el Majorca Daily Bulletin amb una columna de crònica
social que es titulava The Riki Lash Lazaar Show, que fou molt coneguda i
popular entre la colònia angloparlant de Mallorca.

La mesocomunicació i les llengües estrangeres.

Quan parlem de mesocomunicació ens referim al fenomen de la
comunicació a l’àmbit local. Doncs bé, dins el context democràtic i de
desenvolupament del procés autonòmic hem de destacar el sorgiment durant el
segon quinquenni dels anys vuitanta de les ràdios municipals, les ràdios lliures
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vinculades a qualque col·lectiu social. No és l’espai adequat per veure la seva
evolució i problemàtica (alegalitat, voluntarisme, manca de professionalitat,
dependència de les corporacions locals, irregularitat en les seves emissions,
manca d’infraestructures, entre d’altres). Només assenyalar que l’any 1984 va
néixer la primera emissora local vinculada a una població de la Part Forana; es
tractava de Ràdio La Vila de Vilafranca. També afegir que a principis dels anys
90 ja funcionaven a Mallorca una vintena d’emissores locals, entre lliures i
municipals.

No podem oblidar que la transició democràtica suposà, canvis legislatius
al marge, una multiplicació de canals i, de manera paral·lela, un fenomen de
concentració empresarial i programàtica que ens fa pensar que l’augment de
canals no és sinònim d’una autèntica diversificació de l’oferta radiofònica.
Segons la Guia de la Comunicació del Govern de les Illes Balears, a dia d’avui
existeixen 13 emissores municipals, que citam a continuació: Alcúdia Radio
Municipal; Canal 4-Ràdio Murta; Capdepera Ràdio; Ràdio Calvià, Radio
Municipal d’Algaida, Titoieta Ràdio; Ràdio Municipal d’Artà, Ràdio Municipal
d’Inca; Ràdio Municipal de Marratxí; Ràdio Municipal de Muro; Ràdio
Municipal de Porreres; Ràdio Robines, de Binissalem; Santanyí Radio; i,
finalment, Sa Pobla Ràdio.24
Així doncs, podem destacar l’existència dins el conjunt d’emissores
municipals de Radio Luna (English Radio for Mallorca) 100.3 FM.25 Sabem que
aquesta va existir fins l’any 2014. També sabem que la seva directora, editora i
presentadora, Laura Penn, a partir de l’any 2010 emetia el programa English
24

http://guiacomunicacio.caib.es/gcofront/categoria.htm?id=10100#id=10153 [Recuperat: 7 de juliol de 2015].
MATAS PASTOR, J.J. (Editor). Ràdio Popular de Mallorca (1959-2009). D’emissora diocesana a COPE,
Lleonard i Muntaner Editor, Palma de Mallorca, 2009, pàg. 48.
25
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Radio for Mallorca a Ràdio Marratxí tots el dissabtes i diumenges entre les 10 i
les 13 hores. Aquest programa es vertebra a través de notícies i també de
l’agenda d’esdeveniments. No sabem fins quan va durar aquest programa, ja que
avui en dia ja no s’emet.
En l’actualitat només Titoieta Ràdio, la ràdio municipal d’Algaida, emet
un programa en llengua francesa, “Titoieta France”, tots els diumenges de 10 a
13 hores. El seu contingut són notícies d’actualitat, crònica social i cultural del
municipi i qüestions relacionades amb el patrimoni cultural de la localitat.26

Ràdios temàtiques i generalistes en llengües estrangeres en el segle XXI.

En aquest apartat analitzarem els orígens i el desenvolupament de les
principals emissores en llengua estrangera que s’han anat creant a la nostra
contrada des de finals del segle XX fins a l’actualitat. Ara bé, ens és
imprescindible traçar unes pinzellades de quina és la situació del nostre
ecosistema comunicacional durant aquests anys.
La bonança econòmica de finals del anys noranta fins l’any 2008,
juntament amb l’aparició de noves tecnologies (satèl·lit, TDT, internet, entre
d’altres) ha comportat canvis en els usos de la ràdio que afecten, no només a
l’audiència i la recepció, sinó també al teixit empresarial. De totes maneres, la
manera de consumir ràdio no ha variat tant com la de la televisió. De fet, el
consum individualitzat ja s’havia vist afavorit amb la creació i expansió del
transistor. Ara bé, cal apuntar que hem assistit a una multiplicació dels emissors

26

Aquesta informació ha estat facilitada per l’historiador algaidí Rafel Puigserver Pou. També
http://www.titoieta.cat/index.php [Recuperat: 8 de juliol de 2015].
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i dels receptors radiofònics que ofereixen la possibilitat de consumir
programació radiofònica a la carta a través dels pod-casts.27

Si analitzam el consum radiofònic dels darrers anys podem observar que
els consumidors illencs es decanten per les grans cadenes generalistes estatals
que també ofereixen desconnexions regionals. A continuació segueixen les
emissores especialitzades, sobretot musicals, que algunes d’elles també
pertanyen a les grans cadenes estatals.

No podem oblidar que cap de les emissores en llengua estrangera que
analitzarem estan sotmeses al control d’audiència de l’EGM. Així doncs, les
dades d’audiència que podem oferir són les que publiciten les mateixes empreses
per tal de captar anunciants i vendre el seus espais publicitaris. Val a dir que
aquesta dades són refrendades per estudis de mercat i d’audiències fets per
empreses alienes a l’emissora, encara que pel seu encàrrec.

En primer lloc, analitzarem el cas de la ràdio en llengua alemanya Das
Insel Radio que esdevé paradigmàtica respecte als altres casos. Per una banda,
estam davant una ràdio de contingut programàtic generalista, front a
l’especialització de les altres. I, per altra banda, ha tingut una regularitat
d’emissió en els seus quasi vint anys d’existència.

En segon lloc, analitzarem diverses iniciatives radiofòniques en llengua
anglesa, algunes d’elles iniciatives locals, com són els casos de Radio One

27

FERNÁNDEZ QUETGLAS, N. “La ràdio, la televisió i les noves tecnologies”, a AADD. Les Illes Balears, un
ésser viu. 25 anys d’autogovern (1983-2008), Institut d’Estudis Autonòmics, Palma de Mallorca, 2008, pàgs.
452-453.
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Mallorca i de Ibiza Global Radio , i d’altres sucursals d’emissores estatals o
internacionals, com són els casos de Talk Radio Europe i Spectrum FM.
Finalment, hem d’assenyalar la recent creació d’una ràdio en llengua
russa, Russkoe Radio Mallorca, que pretèn captar l’atenció dels turistes i
residents d’aquesta nacionalitat.

La ràdio en llengua alemanya: Das Insel Radio.

Das Inselradio Mallorca 95.8 FM va ser la primera ràdio amb difusió
alemanya a les Illes Balears, però al llarg dels anys va anar canviant el seu nom.
El debut va ser a Palma dia 6 d’agost de 1996 als antics estudis del Grup Serra al
Passeig de Mallorca. Els seus objectius eren dos. Per una banda, servir de pont
cultural entre els residents i turistes de parla alemanya (alemanys, austríacs i
suïssos) i mallorquins. I, per altra banda, servir de promoció turística i donar a
conèixer serveis i activitats que a aquests grups o col·lectius els hi puguin ser
útils.
D’aquesta manera ho confirmava Daniel Vulic, gerent de l’emissora, en
una entrevista publicada en el digital mallorcadiario.com ara fa un any amb
motiu de la festa commemorativa del 18è aniversari de l’empresa:

En principio iba dirigido a los turistas. Pero enseguida nos dimos cuenta de que
debíamos abrirnos a los residentes. En los inicios nos centrábamos en la Playa de
Palma, donde por otra parte las empresas estaban muy asentadas y no necesitan
publicidad. Muy rápidamente pensamos en los residentes y nos planteamos crear
un puente intercultural entre mallorquines y alemanes. Hacíamos y hacemos
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propuestas de cómo integrarse en la vida isleña, de cómo comprender a los
mallorquines. Es muy interesante.28

A tall d’anècdota, cal esmentar que la primera cançó va ser “Macarena”
del grup Los del Río. En els primers mesos d’existència s’anomenà La Ola – Das
Urlaubsradio el que es tradueix com La Ola – La ràdio de vacançes. El seu
fundador va ser el gegant immobiliari Mathias Kühn el qual demanà auxili
professional a Uwe Bahn que li va fer de moderador els primers mesos
d’existència. Uwe Bahn és un periodista radiofònic professional (NDR) natural
d’Alemanya. L’actual director de la ràdio és Daniel Vulic el qual va ser el segon
moderador de la ràdio i amb ell va créixer l’emissora. Cada any es varen sumar
hores de retransmissió en directe.

La freqüència 95,8 la compartiren Das Inselradio i Sunshine Capital
Radio, una ràdio en llengua anglesa que va deixar d’existir l’any 2000. Aquest
any va ser quan Das Inselradio començà a emetre les 24 hores i a través del
satèl·lit Astra Digital (free-to-air) a tota Europa.

28

http://www.mallorcadiario.com/daniel-vulic-ayudamos-la-integracion-de-los-alemanes-en-mallorca/
[Recuperat: 9 de juliol de 2015]
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L’any 2001 va ser l’any de la independència tècnica vers el Grup Serra ja
que l’estudi i la redacció es traslladaren cap a un local de dues plantes situat al
Passeig Marítim de Palma. El mes de maig d’aquest mateix any, Das Inselradio
S.L. aconseguí per part del Govern de les Illes Balears l’adjudicació d’una
llicència d’emissió per a l’illa de Mallorca d’un dels vuit programes de la futura
xarxa de Ràdio Digital insular.

Das Inselradio participa i organitza diverses activitats de projecció exterior
de l’emissora, així trobam el Inselradio Golf Trofey o l’Inselradio Hous Club
Party. Varen col·laborar amb dues emissions conjuntes amb la cadena HR3 i
L1VE(Eins Live / Wdr1). L’actualització de la pàgina web va fer possible
disposar de tres càmeres web en directe i una aplicació per a escoltar l’emissió
en directe. Das Inselradio és propietari de la borsa de treball en alemany més
gran de Mallorca. El contingut programàtic setmanal és el que a continuació
exposam: de les 8 del matí fins a les 13 hores hi ha la programació matinal
composta per música, informació, el temps, la informació de trànsit, entre
d’altres. Cada hora en punt hi ha notícies internacionals i cada hora i mitja
s’emeten notícies de les illes. Cada dia a partir de les 20 hores hi ha un programa
determinat de música com pot ser clàssica, pop, cool waves o oldies, entre
d’altres.
En l’actualitat, l’equip humà de l’emissora està configurat per setze
treballadors que a continuación assenyalem: Daniel Vulic, gerent; Christina
Trapp, assistent del director gerent; Otto Flaschka, director de programació;
Katrin Wagenaar, consell editorial; Hasta Meyer i Jörg Jung, com a moderadors
d’editors; Timothea Ianionidou, coordinadora sala de premsa; Stefanie Hammer,
Cristina Mayer i Jürgen Mayer, com a redactors; Kai Kosinski i Mirja Helms,
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com a editors; Manuel Carlsson, director tècnic; Florian Sliwinski, responsable
de tecnologia; Ramon Alejos, gerent de vendes; i, per últim, Ariel Eder,
comercial de vendes.
Pel que fa a l’emissió i difusió cal dir que les seves emissions poden ser
escoltades a través de la 95,8 FM a Mallorca i la 96,9 al nord de Mallorca. A tota
Europa a través del satèl.lit Astra Digital 19 ºE. A Alemanya a través de les
xarxes de cable Baden Württenberg i S+K Halle/Saale. I a tot al món per
Streaming Internet a través del la página web pròpia www.inselradio.com i
mitjançant altres plataformes. Cal puntualitzar que el portal web té més de nou
milions de pàgines visitades cada mes. Edita un Newsletter setmanal que té més
de 40.000 abonats.
Segons l’enquesta realitzada per l’Institut Alemany d’Investigació de
Mercat Independent (EMMID) a viatgers alemanys que arriben a Mallorca i a
petició de l’emissora, el 54% dels enquestats coneixien Das Insel Radio. La
meitat dels enquestats havia escoltat l’emissora, dos terços dels quals l’havien
escoltada cada dia i diverses vegades per setmana. Els turistes alemanys que
lloguen un cotxe l’escolten, mentre que el 25% dels oients diaris té intenció de
visitar la página web després de les seves vacances.
S’ha d’apuntar que els principals anunciants de l’emissora són empreses
del sector turístic, tant de serveis essencials (transport, companyies aèries, entre
d’altres) com de serveis complementaris (immobiliàries, restauració, oci i
espectacles, excursions, entre d’altres). Així doncs, cal destacar companyies
aèries com Air Berlín i Cóndor, una empresa de lloguer de cotxes com és Sixt
Rent a Car, una clínica i centre de fisioteràpia de parla alemanya German situat a
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Paguera, una empresa d’organització d’events com és Pachamama, i una
empresa d’excursions temàtiques organitzades com és Buggy 4 Fun, entre
d’altres.
Analitzats els anunciants, hom arriba a la conclusió que l’emissora arriba
als turistes, però també als residents i turistes residencials. Doncs bé, el públic
objectiu de l’emissora són els devers 4 milions de turistes alemanys que
anualment arriben a les nostres illes, uns 28.000 residents censats i, finalment,
entre 70.000 i 90.000 alemanys que sabem que passen temporades residint a les
nostres illes.

Les ràdios angleses. Els casos de Radio One Mallorca, Ibiza Global Radio,
Mallorca Sunshine Radio, Talk Radio Europe i Spectrum FM.

El panorama de les ràdios en llengua anglesa a les Illes Balears és molt
diferent del de les ràdios alemanyes. Hem de dir que cap de les iniciatives que
explicarem té la durada, la regularitat i la professionalitat de Das Insel Radio. A
més, gairebé totes les angleses són ràdios especialitzades en temàtica musical.

En aquest epígraf hem de fer una distinció entre aquelles emissores que
s’ubiquen a Mallorca i que fan la seva programació a estudis de l’illa, i aquelles
que tenen una freqüència a l’illa, però que són sucursals de ràdios més amples i
que, per tant, no fan la programació des de Mallorca. Entre les primeres, cal
destacar els casos de Radio One Mallorca, Ibiza Global Radio i Mallorca
Sunshine Radio. Pel que fa a la segona casuística, hi podem incloure Talk Radio
Europe i Spectrum FM.
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L’emissora Radio One to Mallorca està ubicada a Magalluf, Calvià,
destinació turística madura de turistes britànics. Més concretament, està situada
al carrer Joaquín Sorolla, 17 baixos. Des del punt de vista empresarial, cal dir
que és una iniciativa de Globo Balear Entertainment, grup empresarial que es
dedica a l’organització d’esdeveniments i espectacles a la zona turística de
Magalluf. Es tracta d’una empresa consolidada a Mallorca des de fa gairebé
trenta anys. De fet, l’any 1985 posà en funcionament el sopar show Pirates
Adventure i l’espectacle de pirates Reloaded que des de llavors fins ara ha
entretingut a més de tres milions de turistes. L’espectacle fou creat pel
recentment finat Jacques Sasson, que fou commemorat per l’Ajuntament de
Calvià atorgant-li el nom d’una plaça en el centre del Calvià Beach Resort.

L’estació de ràdio en línea i mòbil Radio One Mallorca fou creada l’any
2011. L’any següent posà en funcionament la seva pròpia freqüència, 105.6 FM
a tota l’illa de Mallorca i, des del 2015 també emet en la 102 FM de Calvià. Val
a dir que és la única estació de ràdio de parla anglesa que emet programació 24
hores al dia des de l’illa de Mallorca. Es tracta d’una programació fonamentada
únicament en la ràdio fórmula musical, orientada als turistes i residents anglesos
de Mallorca, uns trenta mil als que hem d’afegir els turistes residencials, arribant
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a una xifra de prop de setanta mil, i una mescla de programes en directe i
d’altres enregistrats.
Talk Radio Europe és una ràdio generalista de parla anglesa, però d’àmbit
europeu i vocació europeística que emet a diverses zones turístiques de la costa
mediterrània espanyola, més concretament a la Costa del Sol, Gibraltar
/Sotogrande, Costa Blanca, Costa Càlida i Mallorca. Transmet notícies d’abast
europeu i internacionals “Europe today”, esports “Sports Bar”, actualitat “Wake
up with Hanna”, informació de serveis i música de diferents estils. La freqüència
a Mallorca és la 103.9 FM, també a través de la seva plana web
www.talkradioeurope.com.
Spectrum FM (“The music you love”) és una ràdio temàtica fonamentada
en la ràdio fórmula musical que emet des de Mallorca per la freqüència 89.8 FM.
Els seus principals presentadors són Laura Penn , que havia estat directora de
Radio Luna i conductora del programa Radio English for Mallorca dins Ràdio
Marratxí, Alex George, Nie Foster, Spencer Cork i Ryan Wodman. Els
programes més destacats són els que a continuació assenyalem: Spectrum FM
Breakfast Show, The Big Lunc, Hits non Stop, The Drive Home i Saturdays
Nigth Hits. Podem dir que funciona com a una cadena ja que també té emissores
a la Costa del Sol, Canàries, Costa d’Almeria, Costa Blanca i a la Costa Brava.
Ibiza Global Radio és una estació de ràdio de música electrònica i de discoteca
de parla anglesa. Emet per la 96.4 de la FM. La seva programació es basa
fonamentalment en ràdio shows en directe a discoteques i sales de festa de l’illa
d’Eivissa.
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Ja per acabar l’epígraf. voldria destacar l’estació Mallorca Sunshine
Radio. Es tracta d’una emissora de parla anglesa creada l’any 2011 per Mathias
Khunn. La seva graella té totes les característiques d’una ràdio fórmula musical
de diferents varietats i estils, sobretot predomina la música relaxant chill-out.
Emet des de la freqüència 106.1 FM. Cal puntualitzar que el 31 de gener de
2015 s’integrà jurídicament dins Das Insel Radio. D’aquesta manera, la ràdio
generalista de parla alemanya també comptava amb una ràdio temàtica musical
igual que les grans cadenes estatals.
L’auge del turisme rus. El cas de Russkoe Radio Mallorca.

Els darrers anys hem vist com el turisme rus ha fet la seva irrupció dins el
panorama turístic illenc. A més a més, cal afegir l’augment en el nombre de
residents o turistes residencials d’aquesta nacionalitat. Paral·lelament al
sorgiment i desenvolupament d’iniciatives de premsa escrita en rus i en ciríl·lic a
l’illa, hem de destacar el sorgiment de la iniciativa radiofònica Russkoe Radio
Mallorca. Aquesta fou inaugurada el dia 4 de juliol de 2013 en el Restaurant
Epucurean Lounge del Hotel Beach House de Calvià. L’acte comptà amb
l’assistència del segon secretari de l’ambaixada Russa a l’Estat espanyol,
Alexander Korchagin, i del director general de Russkoe Radio Moscú, Segei
Byelov, així també com autoritats representants de l’Ajuntament de Palma, de
Calvià i del Govern de les Illes Balears. També es desplaçaren a l’illa dos dels
presentadors més populars de Rússia, Voronov Vadim i Alisa Selezneva. Val a
dir que Russkoe Radio és la principal emissora a Rússia, essent la cadena líder
d’aquest país.
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Estam davant la primera ràdio en rus a Mallorca i la primera oficial a tota
Espanya. L’emissora de Mallorca emet connexions amb la ràdio de Moscou i
programació pròpia, amb notícies i magazins locals, així com a informació útil
per als residents i visitants de parla russa. Russkoe Ràdio a Rússia té 250 milions
d’oients setmanals. Hem de tenir present que l’Estat espanyol hi viuen al voltant
de 170.000 habitants de parla russa. A les Illes Balears, segons dades de l’INE
de l’1 de gener de 2015, hi viuen 1.685 habitants de nacionalitat russa. Russkoe
Radio Mallorca, emet per la freqüència 104.2 FM i està ubicada a Palma de
Mallorca a la Carretera de Valldemossa, número 4. El seu objectiu era molt clar,
és a dir, unir i vincular diàriament a tots els ciutadans russos que resideixen a
Mallorca amb el seu país d’origen, la seva cultura i la seva actualitat. A més a
més, es tractava també de vincular-los i informar-los de tot el que succeeix a
Mallorca: la seva agenda cultural, espais d’entreteniment, notícies d’actualitat,
noves propostes, tot plegat en la seva llengua d’origen. En definitiva, aquesta
emissora pretenia ser un pont d’unió informativa que pretenia enfortir els lligams
del col·lectiu de visitants i residents russos amb l’illa de Mallorca.

La seva pàgina web era www.rusradiomallorca.com que ja no està
operativa, el que me fa pensar que ha desaparegut l’efímera experiència. Cal
afegir que la iniciativa radiofònica estava lligada l’empresa R&M que elaborava
la revista R&Mallorca. Aquesta inicià la seva activitat l’any 2012 i se editava
cada sis mesos. Se n’han publicat cinc números, però l’any 2015 cap. Això ens
fa pensar que la crisi del turisme rus per la devaluació del ruble fa que les
expectatives de negoci s’ha vist reduïdes i, per tant, les expectatives publicitàries
també siguin molt minses. Conseqüentment, tot plegat ha afectat a les iniciatives
periodístiques que pràcticament acabaven de néixer.
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PERIODISMO ESPECIALIZADO EN TURISMO
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El turismo es el principal motor de la economía española. Según los
últimos datos de Exceltur, el turismo supone el 10,9% del PIB y el 12% del
empleo en España. En 2014 el PIB turístico incrementó un 2,9% (frente al 1,4%
del conjunto de la economía española) y lideró la creación de empleo (53.213
nuevos empleos). También el año pasado nos visitaron cerca de 65 millones de
turistas extranjeros y los ingresos por turismo se cifraron en 47.000 millones de
euros.29 Así pues, estos datos justifican el interés informativo del tema turístico y
su potencial mediático, no sólo en medios especializados, sino también en los

29

www.exceltur.org
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generalistas. Y cualquiera que sea la cobertura de difusión de éstos: nacional,
autonómica o local.30

A nivel de prensa generalista, muchos medios optan por incluir la
información turística en su oferta de contenidos, si bien esta tendencia se da
especialmente en prensa escrita. Por el contrario, la presencia es escasa en la
radio comercial generalista.31 Por otra parte, gran parte de la información sobre
turismo que se publica en la prensa generalista no puede considerarse
especializada. Ni siquiera en Baleares, punto de referencia del sector turístico.32

Publicaciones monográficas especializadas en turismo

En apenas una década ha desaparecido una decena de cabeceras
especializadas en turismo. La crisis ha hecho mella también en los medios de
comunicación y el impacto más destacado ha sido el cierre de Editur, un
semanario especializado en turismo, fundado en 1959 por Jorge Vila Fradera,
que desapareció en 2009 después de más de medio siglo de historia.33 La otra
gran pérdida ha sido la revista SPIC, de periodicidad quincenal, fundada en 1966
por Lorenzo Herranz, y que aguantó un cuarto de siglo en la calle.

En marzo de 2015 contabilizamos 30 publicaciones turísticas en España,
de las cuales 15 están sólo online, 14 están en papel y online y sólo una en papel:
Rutas del mundo, relanzada en marzo de 2015. Entre 2009 y 2014 cerraron 6
30

DURÁN, Ángeles, AGUILERA, Manuel, y PUIGSERVER, Rafel, “Medios de comunicación y turismo.
Prensa especializada y programación turística en radio”, en Congreso Internacional de Turismo Cultural (19-21
de febrero de 2015), Universitat de les Illes Balears, comunicación integrada en un proyecto de investigación de
la Cátedra Meliá de Estudios Turísticos.
31
Ibídem
32
DOLS, Irene (2013): La especialización turística en la prensa generalista en Mallorca. El caso de Diario de
Mallorca y Última Hora, Trabajo de Final de Grado en Periodismo, tutorizado por DURÁN, Ángeles.
33
Algunos números pueden consultarse en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10594
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revistas. Todas ellas se publicaban sólo en papel, ninguna en digital.

34

Nos

referimos a publicaciones de temática turística muy diversa. Entre ellas, algunas
tienen un enfoque profesional.

Actualmente quedan cinco títulos especializados de información y
actualidad turística con enfoque profesional, sólo cuatro de ellos en papel:
Hosteltur y Preferente, con más de 20 años en el mercado y ediciones mensuales
impresas y diarias digitales; Nexotur, semanario impreso y online, y Agenttravel,
mensual y con 28 años de vida; 02b, sólo en formato digital. A éstos se podría
añadir Savia35, si bien su propiedad (Amadeus) y objetivos permiten hablar más
de una publicación corporativa que de un medio periodístico al uso.

34

DURÁN, Ángeles, AGUILERA, Manuel, y PUIGSERVER, Rafel, “Medios de comunicación y turismo.
Prensa especializada y programación turística en radio”, Op. Cit.
35
Puede consultarse en http://www.revistasavia.com/
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Hosteltur, referente en especialización turística

Hosteltur es la publicación española especializada en turismo más
importante del sector. Fue fundada en Mallorca por cuatro jóvenes
emprendedores en los años 90: Joaquín Molina, Manuel Molina, David Molina y
Carlos Hernández. El primer número salió a la calle en marzo de 1994,
presentándose como una cabecera especializada en turismo, con un enfoque
profesional. Su temática está especialmente relacionada con la economía y el
turismo, la empresa y la innovación.

Nació como una publicación impresa con periodicidad mensual, rasgo que
mantiene. Actualmente la revista tiene una tirada de 10.760 ejemplares, según la
Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD)36, y cuya distribución se
realiza de forma gratuita mediante envío a empresarios del sector turístico a
través de suscripción. El número de lectores se cifra en unos 42.000. El ámbito
de difusión ha sobrepasado el territorio nacional y ahora está presente también
en el Caribe, Centromérica y América del Sur. La publicación ha sabido
adaptarse a los cambios y en 2001 inauguró una edición digital de actualización
diaria convirtiéndose en el primer periódico online dedicado íntegramente a la
actividad

empresarial

turística.

El

diario

tiene

acceso

abierto

en

www.hosteltur.com y actualmente registra una media de 202.000 usuarios únicos
al mes.

Hosteltur, cuyo director es Manuel Molina, se introdujo en el mercado
latinoamericano en 1999, cuando abrió su primera delegación internacional en
Cuba. En 2012 amplía su presencia a Uruguay, un año más tarde en Brasil y en
36

www.ojd.es y http://www.introl.es/medios-controlados/, consultado el 1 de julio de 2015.
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2014 en Caribe. En los tres emplazamientos publica sendos diarios digitales con
una suscripción que suma 330.000 usuarios.

El necesario cambio digital

En Hosteltur hay dos etapas claramente diferenciadas, que vienen
definidas por el uso y presencia de Internet. De hecho, la red impactó en el
ámbito editorial turístico con claras consecuencias. Hasta entonces una
publicación actualizaba las noticias sobre el sector de forma semanal, Editur,
cuya vida se prolongó 50 años, pero que sucumbió tras la llegada de Internet,
igual que el 70% de los medios especializados que existían a principios de siglo.
La idea de digitalizar la edición surgió en 1999, pero se desechó.37 La
adaptación tuvo un paso transitorio para la publicación, que se erigió en
intermediario informativo, a través de un servicio de recopilación de noticias
sobre el sector editadas por otros medios para su envío mediante correo
electrónico. Una especie de clipping especializado que generó reticencias en las
empresas editoras, que no querían ver sus contenidos en enlaces ajenos. Así
Hosteltur creó su propia redacción de noticias digitales, lo que supuso un cambio
radical para una empresa cuya publicación impresa era mensual y que debió
reconvertirse para asumir una actualización diaria. La estructura inicial incluyó a
tres periodistas y en la actualidad cuenta con 12 profesionales. En estos
momentos, Hosteltur dispone de una hemeroteca con cerca de 100.000 noticias
alojadas en su web, publicadas desde 2001.

37

Entrevista a Carlos Hernández, socio cofundador y director Comercial de Hosteltur.
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La estructura actual de Hosteltur está integrada por la Dirección, formada
por cuatro personas, que son los socios fundadores: Joaquín Molina (editor),
Manuel Molina (director), Carlos Hernández (director comercial) y David
Molina (responsable de Diseño y Maquetación). La Redacción está formada por
una plantilla de 12 periodistas distribuidos en Mallorca, Menorca, Madrid,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cuba, República Dominicana,
Brasil, Argentina y Uruguay. Hay, además, tres personas en el Departamento
Comercial y cuatro en Administración.
La especialización de la redacción ha sido una de las claves de Hosteltur,38
lo que le ha permitido ofrecer un producto periodístico competitivo, basado en la
contextualización, la profundización de los temas, la especialización de las
fuentes y otros rasgos atribuidos al periodismo especializado por muchos
autores.39

38

CANYELLES, Tomeu, “20 años desayunando juntos”, entrevista a Manuel Molina, en
http://patrimoniperiodistic.uib.cat/index.php/entrevista-a-manuel-molina-hosteltur.
39
Véase: QUESADA, M. (1998): Periodismo especializado. Madrid, Eiunsa; PANIAGUA SANTAMARÍA, P.
(2009): Información e interpretación en periodismo. Barcelona, Editorial UOC; BORRAT, H. (1993): Hacia una
teoría de la especialización periodística. Dossier de presentación. Barcelona; FERNÁNDEZ DEL MORAL, J.
(2004): Periodismo especializado, Madrid, Ariel; ESTÉVEZ, F. y FERNÁNDEZ DEL MORAL, J. (1999):
Áreas de especialización periodística. Madrid, Fragua Editorial.
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Sus responsables tuvieron claro que no adaptarse a Internet derivaría en su
desaparición. La edición digital empezó enviándose de lunes a viernes a una lista
de 2.000 usuarios, clientes y otras empresas referentes en el sector. En la
actualidad cuentan con 94.000 suscriptores en España, 202.000 usuarios únicos
al mes y más de 330.000 en los tres diarios de América. El perfil del lector de
Hosteltur es mayoritariamente hombre (58%), de 45 a 55 años (58%), vinculado
al sector hotelero (49%) y al de agencias de viajes (41%).40
Según análisis del propio medio, el incremento de audiencia tuvo tres
fases: la primera tuvo un crecimiento sostenido, marcado por la evolución de la
implantación de Internet en el ámbito empresarial y duró hasta la llegada de las
redes sociales. La segunda vino definida por las redes sociales, que multiplicaron
la velocidad de difusión de contenidos mediante la viralidad y la participación de
los receptores en el proceso comunicativo. Y la tercera se está produciendo
ahora mismo con las nuevas formas y necesidades establecidas por los
dispositivos móviles, cuyo principal valor reside en la inmediatez y la
personalización elevadas a la máxima potencia, la facilidad de acceso y consumo
en cualquier momento y lugar.

En redes sociales, la apuesta es clara. Actualmente tiene 25.772 seguidores
en Facebook y unos 74.000 en Twitter. En este ámbito se ubica uno de los
puntos fuertes de la publicación: la creación de una red social propia,
especializada en turismo, bautizada como ‘Comunidad Hosteltur’, que vio la luz
en 2008. El resultado es un foro donde compartir conocimientos y opiniones
sobre asuntos que afectan al sector, que cuenta con más de 6.000 usuarios
registrados y 11.000 artículos publicados.

40

http://www.hosteltur.com/dossier/quien-lee, consultado el 1 de julio de 2015.
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Las perspectivas de futuro son inciertas para los gestores de Hosteltur,
igual que lo son para el resto de medios de comunicación mundiales, que no han
sabido encontrar aún un modelo rentable y siguen viviendo de la publicidad, por
otra parte cada vez más fragmentada en soportes. Por ello, a juicio de la
Dirección, el futuro se sustenta en la calidad del producto informativo y en la
creatividad, a lo que podríamos añadir especialización y diferenciación.
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SA DRAGONERA DAILY BULLETIN
LA (IN)SIGNIFICACIÓ DEL DEBAT SOBRE POLÍTICA
MEDIAMBIENTAL EN LA PREMSA TURÍSTICA DE

MALLORCA DURANT LA TRANSICIÓ
ANTONI VIVES RIERA
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona i professor associat a la Universitat
de Barcelona.

L’època històrica

anomenada “de la Transició” va ser sens dubte a

Mallorca un moment d’efervescència de debat polític en l’esfera pública illenca
en el qual la premsa va jugar un paper cabdal (Buades i Serra, 2000). Des que es
promulgaren des del Ministeri d’Informació i Turisme de Fraga Iribarne les
primeres mesures de liberalització cultural i mediàtica als anys seixanta, varen
agafar rellevància a l’illa capçaleres amb posicionaments liberals i fins i tot
progressistes com Última Hora o Diario de Mallorca (Company, 1994). En
aquest sentit, publicacions com aquestes donaven una nota de diversitat i
s’afegien a la veu oficial del Règim que es transmetia a través del diari Baleares.
125

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Una vegada mort el dictador, l’aparició de diferents grups polítics, juntament
amb el reforçament en suport popular dels moviments socials, es va traduir en
una explosió de debat públic cada vegada més lliure i informat que es vehiculava
a través dels mitjans de comunicació de masses.
Tot plegat fa pensar per tant, que l’aparició a Mallorca a partir dels anys
seixanta de diferents publicacions periòdiques en anglès o alemany pot voler dir
que turistes i residents estrangers a l’illa van participar dels diferents debats
polítics plantejats a l’època. Efectivament, des que l‘any 1961 va aparèixer en
anglès el Majorca Dailly Bulletin, i el 1971 es va començar a publicar en
alemany el Mallorca Magazin, els parlants d’aquestes llengües van disposar
d’òrgans de comunicació per informar-se dels diferents conflictes polítics
illencs. Qui sap si també els van fer servir per fer sentir la seva pròpia veu en
l’esfera pública insular.
En el present text, ens plantejam una anàlisi de com la comunitat
angloparlant a Mallorca va percebre i donar significat a una de les vessants de la
vida política illenca que van tenir més rellevància. Ens estem referint al debat
sobre l’impacte ecològic i paisatgístic de la creixent urbanització del territori que
va acompanyar el desenvolupament de la indústria turística. Més concretament,
analitzarem el seguiment que el Mallorca Daily Bulletin –MDB— va fer del
conflicte d’aquestes característiques que en aquella època va tenir més ressò
mediàtic: les mobilitzacions i el subseqüent debat polític que es van produir
entre 1977 i 1980 arrel dels plans d’urbanització de l’illot de Sa Dragonera al
ponent insular.
Tot i estar redactat íntegrament en anglès, l’MDB no va ser una iniciativa
empresarial exògena a Mallorca. El diari era dirigit per Pere Antoni Serra Bauzà,
qui el fundà l’any 1961 amb el suport del Ministeri d’Informació i Turisme. En
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les seves pàgines també hi escrivien periodistes nascuts a Mallorca. En l’època
de la Transició, Serra no només era director del rotatiu anglòfon sinó també
màxim accionista i director del diari Última Hora, que llavors era el més venut
en l’àmbit insular. Tanmateix, en una època on l’ensenyament de l’anglès a
l’escola pública era pràcticament inexistent, la major part del lectors del MDB
procedien de fora. Fins i tot els llinatges anglòfons d’una bona part dels
redactors evidenciaven una procedència també forana.
En aquells moments, la capçalera de Serra era de fet l’única publicació
periòdica d’informació general en anglès a Mallorca, i es beneficiava del retràs
d’entre dos i quatre dies amb el qual arribaven els diaris britànics a l’illa. Era
precisament per aquesta raó que no només donava informació insular, sinó que
també prestava especial atenció a la vida política britànica i del conjunt de la
Commonwealth. Així per tant, la capçalera es va convertir sense gaires
dificultats en la publicació de referència de la colònia britànica a Mallorca. La
identificació dels residents angloparlants amb el MDB és confirmada amb la
longevitat que ha tingut la seva proposta periodística fins al punt que pot ser
considerada una fórmula d’èxit. Tot i que la publicació gaudia de fet del
monopoli de la informació diària en anglès, els seus lectors sempre haurien
pogut optar per donar-li l’esquena i no comprar-la, la qual cosa l’hauria conduit
a la seva desaparició. Això, emperò, no va passar.
Per altra banda, d’entre tots els conflictes polítics i socials viscuts a
Mallorca durant la Transició –laboral, lingüístic, de gènere, etc.—, les
controvèrsies de caràcter territorial i mediambiental es trobaven entre les que
estaven més directament lligades a l’activitat turística. Precisament aquest
conflicte posava en evidència una de les contradiccions més cometades de la
pràctica moderna del viatge, sobretot de la seva massificació. En la mesura que
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en el món occidental contemporani l’atractiu del viatge s’ha basat històricament
en la idea de descobriment i exploració pionera de quelcom verge i natural, la
industrialització i explotació sistemàtica del turisme no ha fet més que destruir
els atractius de la destinació i crear la necessitat de nous descobriments
(Lofgren, 1999). Tot seguint una estructura narrativa que com a mínim es
remunta a la Bíblia, la concepció del país d’arribada com a paradís terrenal, com
a Edèn, ha anat acompanyat gairebé sempre per la immediata angoixa respecte a
la seva degradació que s’inicia des del primer moment en el qual és visitat, fins
al punt que s’albira la possibilitat que esdevingui un paradís perdut (Inglis,
2000). Així per tant, tot fa pensar que en la seva qualitat de turistes, els residents
angloparlants de Mallorca haurien d’estar especialment preocupats per qüestions
paisatgístiques, mediambientals i territorials quan es van plantejar durant els
anys de la Transició. De fet, es tracta de dues problemàtiques directament
relacionades amb els motius pels quals havien fixat la seva residència a l’illa.
Eren allò que feien del territori insular el seu “paradís”.
Per paga, els mateixos orígens de l’ecologisme com a moviment social a
Mallorca es troben en el contacte intercultural de la població autòctona illenca
amb els turistes i residents estrangers (Pratt, 1992; Waldren, 1996). Per exemple,
són diversos els testimonis que destaquen la importància i l’impacte que va tenir
en els seus inicis el documental Majorca Observed produït l’any 1971, per la
BBC (Santana i Pujals, 2002). Efectivament, la pel·lícula no només va ser
utilitzada en els primers estudis realitzats pel grup ornitològic i ecologista GOB
una vegada va ser creat l’any 1974, sinó que també va ser projectada en les seves
presentacions públiques (Mayol, 2014). Així per tant, el primer crit d’alarma
mediambiental respecte a la pèrdua de biodiversitat a Mallorca va provenir de
fóra de l’illa, des de la mirada turística. De fet, el títol Majorca Observed, respon
a un joc intertextual amb l’obra de l’escriptor britànic resident a Deià Robert
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Graves, ja que va ser ell qui sota el mateix títol ja havia publicat l’any 1965 un
llibre de diferents escrits en el qual es lamentava de l’impacte cultural negatiu de
la massificació del turisme a Mallorca (Seguí Aznar, 2005).
Tant l’obra de Graves, com el documental de la BBC, responien a la ja
comentada narrativa bíblica de degeneració basada en la idea de paradís perdut.
Aquestes narratives van ser inaugurades en relació a les Illes Balears com a
mínim a l’any 1959, quan el setmanari francès París-Match va encunyar el terme
balearisation per fer referència als aspectes negatius de la massificació turística,
curiosament abans que la inauguració de l’aeroport de Son Sant Joan fes possible
l’aplicació del model fordista a la indústria turística illenca (Seguí Llinàs, 2005).
Tanmateix, existeixen testimonis de preocupacions mediambientals per part de la
població estrangera més llunyans en el temps. En són exemples la prohibició de
la tala de pins que va fer l’Arxiduc Lluis Salvador d’Àustria als carboners de
Valldemossa que treballaven en les finques i possessions que havia comprat; o
també a la posterior petició feta l’any 1922 pel Patronat Foment del Turisme de
declaració de Parc Nacional de la finca valldemossina de Miramar, propietat del
mateix Arxiduc (Vives Reus, 2005).
Així per tant, tot sembla indicar a que la població anglòfona resident a
Mallorca havia d’estar per força preocupada per la degradació mediambiental i
paisatgística de l’illa quan el conflicte sobre la urbanització de Sa Dragonera va
esclatar l’any 1977. Tot fa pensar que aquesta sensibilitat i preocupació s’hauria
de veure reflectida de forma especial a les pàgines del MDB, on hauríem
d’esperar trobar-hi en negre sobre blanc les seves percepcions, opinions i fins i
tot la seva participació social i política. L’anàlisi d’aquest rotatiu hauria d’oferir
per tant una aproximació a les respostes de preguntes com les següents: Estaven
els residents britànics a favor de la preservació del paisatge en la mesura que es
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tractava del principal atractiu de l’illa i motiu pel qual hi havien fixat la seva
residència? Varen percebre la mobilització de la població autòctona en contra de
l’expansió turística com un atac a la seva presència al territori? Quin va ser el
significat que a través de l’únic rotatiu anglòfon de Mallorca es va fer del
conflicte de sa Dragonera entre 1977 i 1980? Es va convertir el MDB en un
instrument mediàtic a partir del qual la colònia britànica va poder donar
significat al conflicte polític plantejat de forma autònoma i a partir d’un discurs
propi?
Tot i que el GOB ja s’havia pronunciat abans a favor de la protecció de
l’Albufera d’Alcúdia davant l’aprovació del projecte de central tèrmica d’Es
Murterar, la primera mobilització ecologista que va tenir un impacte mediàtic
important va ser l’ocupació de Sa Dragona per part de certs grups anarquistes el
7 de juliol de 1977 (Bauçà 1995; García Munar, 2008). A partir d’aquesta data
comença un conflicte que no es va resoldre com a mínim fins a 1980, quan es
varen assolir les reivindicacions proteccionistes del moviment ecologista.
Tanmateix, els orígens de la disputa es remunten a l’any 1974, quan els
propietaris de l’illot el van vendre a l’empresa PAMESA. Tres anys més tard,
l’ajuntament d’Andratx aprovava el projecte d’urbanització al qual ràpidament el
GOB respongué com a lobby a través de l’enviament a les autoritats públiques
d’un informe jurídic on es plantejaven possibles infraccions en el projecte. No
obstant això, no va ser fins que els grups Talaiot Corcat i Terra i Llibertat
ocuparen l’illot en un sit-in il·legal, que es va aconseguir un impacte mediàtic
suficient com per plantejar el debat sobre el desenvolupament turístic i la
preservació mediambiental i paisatgística en la opinió pública insular.
L’ocupació de l’illot va durar fins el 20 de juliol, després d’aconseguir ser
visitats pel sots secretari de medi ambient del govern central. Els activistes
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ecologistes van abandonar per mor del bloqueig policial decretat a Sa Dragonera,
que dificultava la dotació de provisions als acampats amb llanxes provinents de
Sant Elm. Així i tot, les manifestacions de suport que es realitzaren a Palma
durant el sit-in es van fer més nombroses després de l’abandonament, fins al
punt que provocaren diversos enfrontaments, dures respostes policials i certs
episodis de violència.
Passat l’estiu de 1977, el conflicte es va quedar congelat fins que es va
reactivar a finals de 1978. A mesura que avançava el procés d’instauració d’una
democràcia parlamentària a l’Estat Espanyol, el GOB va prendre de bell nou la
iniciativa i va proposar la creació d’un Comitè de Defensa de Sa Dragonera.
Aquesta organització es proposava integrar els nous partits polítics que s’havien
anat creant, sobretot els d’esquerres, amb l’objectiu de vehicular el debat sobre
la qüestió mediambiental cap a les noves institucions preautonòmiques del
Consell Interinsular. Tot i que el govern interinsular de Jeroni Albertí es va
comprometre a estudiar la protecció de l’Albufera d’Alcúdia, la seva resposta va
ser negativa pel que fa al cas de Sa Dragonera. Això va provocar una segona
ocupació de l’illot, ara hivernal, per part del grup Terra i Llibertat, que
anunciava vagues de fam si les autoritats no permetien l’arribada de provisions
al campament.
L’ocupació va acabar 17 dies després ja entrat l’any 1979, quan les
mobilitzacions anunciades en contra de la urbanització van permetre als
acampats donar per finalitzada l`acampada. Fins aleshores, les desmesurades
accions repressives contra happenings de suport realitzats a Palma es
combinaren amb càrregues policials en manifestacions pro-dragonera. Tot plegat
no va fer més que fer augmentar les simpaties de la població cap als grups
ecologistes
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Paral·lelament, el GOB seguia estudiant la via jurídica per avortar la
urbanització de Sa Dragonera. En aquests moments, les campanyes d’aquest
darrer grup en defensa també d’Es trenc i S’Albufereta de Pollença, juntament
amb les accions d’Unió de Pagesos contra la fàbrica de ciment portland de
Lloseta, posaven la qüestió mediambiental en el centre del debat electoral de
cara a les properes eleccions municipals. Va ser en el marc d’aquestes
campanyes que es va visualitzar el creixement de l’oposició popular al projecte
d’urbanització de Sa Dragonera a partir de manifestacions cada vegada més
nombroses. Tanmateix, les accions del GOB no només es van reduir a la
convocatòria de manifestacions. També van organitzar xerrades, van presentar
informes jurídics i mediambientals a les institucions, feren recollides de firmes, i
fins i tot vuit activistes van començar una marxa ciclista reivindicativa cap a
Madrid per parlar una altra vegada amb el sots secretari de medi ambient del
govern central. La campanya del sector més moderat de l’ecologisme insular es
feu de manera paral·lela a accions dels activistes de Terra i Llibertat com
happenings i un nou sit-in al Castell de Bellver.
Tot plegat va confluir en la manifestació massiva del 3 de febrer de 1979
que va suposar un abans i un després en l’esdevenir del conflicte, ja que poc
després el GOB va presentar una al·legació al projecte d’urbanització que es va
resoldre l’any següent amb la prohibició de la urbanització per part del Ministeri
d’Obres Públiques. Al 1984 es va declarar definitivament il·legal el projecte
d’urbanització amb el refús definitiu de l’Audiència Nacional. Finalment, Sa
Dragonera fou comprada pel Consell de Mallorca l’any 1988 i declarada parc
natural sis anys més tard.
Tot i que el Majorca Daily Bulletin no va publicar en cap moment sobre el
conflicte de Sa Dragonera més enllà de la crònica del fets, s’ha de reconèixer
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que va mantenir informada la comunitat angloparlant de manera més o manco
puntual. A través de les cròniques curtes que caracteritzaven la secció
d’actualitat local en aquella època, és possible fer un seguiment del canviant
significat que es van donar a les mobilitzacions ecologistes a mesura que el
conflicte avançava.41
En un primer moment, el sit-in protagonitzat pels grups Terra Llibertat i
Talaiot Corcat van ser tractats com una anècdota. Amb gran protagonisme de les
imatges de l’acció dels amotinats a l’illot, entre el 9 i el 12 de gener de 1977 el
MDB es va fer ressò de forma molt superficial de les motivacions dels activistes,
és a dir, l’avortament del projecte urbanístic.42 Al mateix temps, els qualificava
de forma pejorativa com a invaders.
Tanmateix, a mesura que el conflicte es consolidava, l’anècdota va passar a
ser problematitzada en el MDB, que es distanciava cada vegada més dels
ocupants. La publicació de Serra començava a qüestionar d’aquesta manera la
legitimitat i determinació dels activistes en la mesura que destacava la falta de
suport per part d’altres grups ecologistes més moderats, juntament amb el fet que
només cinc dels ocupants originals encara romanien l’illot.43 Fins i tot es van
comentar els suposats impactes de brutor als pinars de l’illot que estava generant
l’ocupació.44 Fins a l’abandonament de Sa Dragonera per part dels militants
ecologistes, el rotatiu anglòfon de Mallorca va decidir donar veu única i
exclusivament als partidaris de la urbanització, primer a l’arquitecte que va
firmar el projecte i després a l’antic propietari de l’illot que el va vendre a
PAMESA.45 Els arguments d’ambdós consistien en afirmar que la urbanització
41

Per a la realització de la recerca s’ha fet un buidatge dels continguts del Majorca Daily Bulletin relacionats
amb el conflicte de Sa Dragonera des del 8 de juliol de 1977 fins a 31 de març de 1980
42
Majorca Daily Bulletin, 9, 10 i 12 de juliol de 1977
43
Majorca Daily Bulletin, 13 de juliol 1977
44
Idem. 16 de juliol de 1977
45
Idem. 14 i 16 de juliol de 1977
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només consistia en la construcció de petits poblets de pescadors i que seria
mediambientalment positiva, ja que trauria el territori de l’estat d’abandonament
en el qual es trobava en aquell moment. Més neutres eren les opinions del sots
secretari de medi ambient del govern central també reproduïdes en el MDB,
quan afirmava que els mallorquins haurien de triar entre el desenvolupament
turístic o la preservació de la naturalesa.46
Tanmateix, les notícies dels enfrontaments marítims entre activistes i
policia en els diferents episodis d’intent d’aprovisionar als ocupants, van ser
relatats en tot moment des del punt de vista de la autoritat pública com a
perilloses alteracions de l’ordre públic que forçaven la intervenció policial i
sanitària de les institucions públiques fins i tot a favor dels ecologistes
mobilitzats.47 Tot i que en els darrers dies d’ocupació el terme de designació
dels activistes va canviar del despectiu invaders al més respectable
demonstrators,48 finalment el diari es va fer ressò del les crítiques dirigides cap a
ells per part de certs sectors de veïnats i veïnades de Sant Elm que els
qualificaven en termes igualment despectius de hippies, excursionistes i fills de
son pare.49
Per altra banda, és significatiu que durant aquest primer episodi d’ocupació
MDB humanitzàs els partidaris de la urbanització i les autoritats públiques tot
esmentant el seu nom propi, al mateix temps que deixava en l’anonimat als
ocupants i als seus partidaris. Només al final del text d’una de les cròniques
periodístiques s’esmentava el nom de l’escriptor Baltasar Porcell qui havia
demanat a les autoritats que abandonassin la política de bloqueig als ocupants.50
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Idem. 17-18 de juliol de 1977
Idem. 15 i 19 de juliol de 1977
48
Idem. 15 de juliol de 1977
49
Idem. 20 de juliol de 1977
50
Majorca Daily Bulletin, 17-18 de juliol de 1977
47
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Una vegada finalitzada la primera ocupació l‘any 1977, MDB va començar
a informar del conflicte a partir d’una representació més positiva dels grups
ecologistes, sobretot com a reacció als excessos policials contra l’acció de
peaceful demonstrators.51 Per paga, en aquells moments l’acció ecologista
s’estava moderant ja que el GOB va prendre el relleu a Terra i Llibertat i va
crear el Comité en Defensa de Sa Dragonera.52 Aquesta representació més
positiva de l’acció ecologista es reproduir a les pàgines de MDB durant el segon
episodi d’ocupació de l’illot entre 1978 i 1979,53 no tant per l’acció dels
ocupants com per les desmesurades accions policials preses a Palma contra
aquells que els donaven suport. D’aquesta manera, la detenció a la ciutat de sis
simpatitzants del sit-in a l’illot va fer que els termes de designació als activistes
canviassin del pejoratiu invaders inicial al molt més positiu Dragonera
defenders.54 Aquest exercici de selecció lèxica que s’entreveu en el discurs de
DMB indica clarament com el moviment ecologista ja havia conquerit la
denominació Dragonera. És a dir, a aquestes altures ja no es dubtava que qui
defensava els interessos del territori de l’illot no eren els urbanitzadors, sinó els
activistes en favor del medi ambient.
Una vegada finalitzada la segona ocupació, MDB va seguir informant als
seus lectors a partir de cròniques bastant superficials sobre els happenings,
performances i protagonitzades pel grup Terra i Llibertat, com l’ocupació durant
unes hores del Castell de Bellver. Es tractava de textos molt curts sobre per
exemple a colourful demo over Dragonera, amb més protagonisme de les
imatges de les disfresses i ninots exhibits pels performers, que no sobre els

51

Idem. 30 de desembre de 1978
Idem. 15 de desembre de 1978 i 10 de gener de 1979
53
Idem. 23 i 24-25 de desembre de 1978
54
Idem. 29 de desembre de 1978
52
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arguments i reivindicacions de fons.55 Tot i el tractament anecdòtic, no hi ha
dubte de l’efectivitat de l’estratègia portada a terme pels activistes, ja que
aconseguien generar una notícia als mitjans de comunicació tot i ser accions on
la participació era escassa. Paral·lelament, durant aquest segon episodi
d’ocupació, les manifestacions amb més concurrència van ser relatades pel
rotatiu anglòfon des d’una perspectiva exclusivament policial, centrades més en
els desordres i les violències que no en les reivindicacions dels manifestants.56
Tanmateix, en aquest mateix moment el MDB decideix amplificar les
iniciatives de lobbying del GOB a partir de la reproducció en les seves pàgines
de la veu del Comité de Defensa de Sa Dragonera que qualificava d’il·legal el
projecte d’urbanització.57 Efectivament, la campanya iniciada a gener de 1979 va
suposar el gir definitiu del rotatiu anglòfon en l’adopció del punt de vita
ecologista en el relat del conflicte. Va ser especialment significatiu el seguiment
que es va fer de la marxa en bici a Madrid.58 Per primera vegada es va donar el
nom propi dels activistes i se’ls va entrevistar. D’aquesta manera, no només se’ls
va posar cara i ulls sinó que se’ls va donar veu. Novament, en la mesura que es
qualificava els marxaires com els Prodragonera Majorcans,59 es consolidava la
conquesta del terme “Dragonera” pels activistes. Així, s’imposava l’esquema de
significació per oposició binària segons el qual si s’estava a favor de Sa
Dragonera s’estava en contra de la urbanització. Per paga, el qualificatiu
Majorcans donava legitimitat a la mobilització ja que, des de la perspectiva de la
població resident estrangera, la protecció de l’illot responia no només als gustos
turístics sinó també a la voluntat del la població autòctona. Implícitament,
s’afirmava el consens social generat durant el conflicte, com si tots els
55

Idem. 13, 14-15, 17 i 27 de gener de 1979
Majorca Daily Bulletin, 20 de desembre de 1978 i 17 de gener de 1979
57
Idem. 31 de desembre 1 de gener de 1978-79 i 20 de gener de 1979
58
Idem. 26 i 31 de gener de 1979
59
Idem. 26 de gener de 1979
56
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mallorquins pensessin que la protecció de l’illot fos d’interès general. La
complicitat de la publicació amb els marxa quedava segellada el final de l’article
quan els periodistes els desitjaven good luck and succes!60
En aquesta mateixa línia, l’adhesió de la línia editorial de MDB al
moviment “prodragonera” es visualitzava amb la notícia sobre la convocatòria
de la manifestació de dia 3 de febrer publicada justament el mateix dia.61
D’aquesta manera, el text periodístic mateix esdevenia de fet una simple
amplificació de la convocatòria. És precisament en aquet article quan per
primera vegada s’explicaren i es desenvoluparen de forma mínimament
detinguda els arguments dels mobilitzats en les seves pròpies paraules:
In addition to defending scientifc and ecological values it is a question of our
survival as a progressive and prosperous society, threatened by the destruction of
our best landscapes victims of a speculation fever which has endangered the very
pillar of our econòmic development.62

Una vegada la publicació havia pres finalment partit per la protecció de Sa
Dragonera, sembla que les informacions novament des de la perspectiva policial
sobre els desordres en la manifestació multitudinària del 3 de febrer canvien
d’objectiu. L’èmfasi llavors es va posar en els enfrontaments entre membres i
simpatitzants del grup Terra i Llibertat i altres manifestants.63 Tot plegat denota
una estratègia de distanciament del MDB respecte al grup d’acció directe, que
combinat amb el suport al sector moderat de l’ecologisme, donava coherència al
propi relat del conflicte. En aquest sentit és important no oblidar que el relat
havia començat amb la representació de l’ocupació inicial de l’illot com un
problema d’ordre públic
60

Idem.
Idem. 3 de febrer de 1979
62
Majorca Daily Bulletin, 3 de febrer de 1979
63
Idem. 6 de febrer de 1979
61
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Òbviament, a mesura que les institucions públiques donaven la raó al
moviment ecologista, l’adhesió de MDB a les seves reivindicacions era més
clara. D’aquesta manera, quan el Ministeri d’Obres Públiques va denegar el
projecte d’urbanització de l’illot l’any 1980, el rotatiu no només donà detalls de
les característiques paisatgísticament més impactants del pla d’urbanització, amb
edificis d’altures importants i un heliport.64 També va destacar la firma de la
petició per part de personalitats consolidades del món cultural com Camilo José
Cela o Maria del Mar Bonet. Per paga, amb una retòrica certament èpica, i a
partir d’una metàfora bèl·lica, resumia l’esdeveniment amb el titular the fight to
save Dragonera Island from urbanisation has ended in victory.65
En síntesi, la significació del conflicte sobre el projecte d’urbanització de
Sa Dragonera per part del Majorca Daily Bulletin va oscil·lar de l’anècdota
curiosa dels primers dies; a un problema d’ordre públic basat en demandes

64
65

Idem. 8 de març de 1980
Idem.
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exagerades i errònies dels activistes durant l’estiu del 1977; a una progressiva
incorporació del discurs ecologista durant el període que va de la segona
ocupació de l’illot el 23 de desembre de 1978 a la manifestació del 3 de febrer de
1979; fins a l’adhesió definitiva de la línia editorial del diari a les reivindicacions
conservacionistes que s’evidencia a partir d’aquesta darrera data. En les pàgines
del MDB va quedar reflectida per tant la lluita semiòtica per l’hegemonia entre,
per una part, el discurs desenvolupista del sector privat de l’economia i una part
de les institucions postfranquistes; i per l’altre, un moviment ecologista el suport
popular al qual es trobava en plena fase d’expansió.
No obstant, si la des de la perspectiva històrica la victòria política del
moviment prodragonera quedà fora de tota dubte, la victòria semiòtica en el
marc de la comunitat angloparlant de Mallorca que sembla evidenciar-se en les
pàgines del MDB ha de ser matitzada i redimensionada. Efectivament, tot i que
la cobertura per part del rotatiu anglòfon del conflicte va ser correcte, no s’ha
d’oblidar que es tractava de cròniques curtes dels fets més importants publicades
en una secció d’informació local que ocupava una posició secundària en el
conjunt de la publicació.
Al llarg dels diferents episodis del conflicte, el que tingué més cobertura
mediàtica a l’època, no es va plantejar en cap moment en el rotatiu anglòfon un
debat seriós i profund sobre la contradicció entre conservació mediambiental i
atractiu paisatgístic per una banda, i el creixement econòmic i el
desenvolupament turístic per l’altre. Ni cap article d’opinió, ni cap reportatge de
fons sobre el tema van ser publicats en el MDB d’aquells anys. Allò que més
s’hi va aproximar va ser algun article puntual sobre cales verges a la costa nord
de Mallorca on s’esmentaven certes amenaces d’urbanització;66 juntament amb
66

Majorca Daily Bulletin, 18-19 de juliol de 1977 i 23-24 d’octubre de 1977
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algun altre article sobre projectes arquitectònics a viles especialment
pintoresques

com

Valldemossa

que

eren

considerats

estèticament

contraproduents. Aquest silenci de l’única publicació periòdica anglòfona en
aquells moments contrasta per a la mateixa època amb la línia editorial de
capçaleres en castellà com Diario de Mallorca, en la qual aquest mateix debat ja
hi va ser present com a mínim des que es publicar la cèlebre editorial La
destrucción de Mallorca el setembre de 1971 (Verd, 1990). Va ser precisament
en aquest diari que es va començar a publicar amb la col·laboració del GOB la
pàgina setmanal Defensa de la Naturaleza.
Per paga, l’anàlisi textual de les cròniques del MDB sobre el conflicte de Sa
Dragonera ofereix dubtes de l’existència d’un discurs propi de la colònia
britànica a Mallorca en matèria tant mediambiental com política en general.
Només algunes referències als excessos policials en les carregues a algunes
manifestacions, juntament amb la denominació dels marxaries del GOB com a
ProDragonera Majorcans, ens donen una nota de distinció respecte al diari
germà en castellà Última Hora.67 Aquests serien de fet els pocs indicis d’un
discurs propi dels residents anglòfons y una mirada específicament turística del
conflicte de Sa Dragonera. Més encara, si es comparen els continguts i
tractament del conflicte per part d’ambdues capçaleres es repara immediatament
que són pràcticament iguals. Només el fet que en ambdues publicacions es
reprodueixin les mateixes fotografies i entrevistes, fan pensar en un més que
probable subministrament de materials periodístics a MDB per part del germà
major Última Hora. Així, la tasca del primer rotatiu pel que fa a la cobertura de
l’actualitat mallorquina es va reduir a un mer exercici de traducció del discurs
periodístic autòcton que es va configurar en la segona publicació .
67

Fem aquesta afirmació en base a un buidatge del diari Última Hora realitzat per als períodes que van des del 8
al 21 de juliol de 1977; i del 14 de desembre de 1978 fins al 5 de febrer de 1979
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Arribats a aquest punt, la qüestió que es planteja gira al voltant de la falta
d’una pauta de significació pròpia de l’actualitat illenca detectada a MDB
respecte als diferents debats polítics del moment. Per què no hi havia durant la
Transició una demanada significativa i específica d’informació i opinió sobre la
vida política insular per part de la comunitat de residents estrangers? Per què
aquesta pauta es repetia fins i tot quan el debat públic versava sobre qüestions de
desenvolupament turístic que els afecten directament? Per què la colònia
britànica a Mallorca no va estar interessada en crear un discurs propi i en
configurar una veu diferenciada a partir de la qual participar en el debat polític?
Tot i que per contestar aquestes preguntes les percepcions de cada un dels
lectors del MDB semblen gairebé inassolibles, les mateixes pàgines de la
publicació ofereixen moltes pistes sobre com la seva lectura va ser orientada no
tant a partir dels continguts mateixos dels textos, com de la seva disposició en el
conjunt de la publicació (Chartier, 2002). Efectivament, si del MDB no només
analitzam els textos que relaten el conflicte de Sa Dragonera, sinó el conjunt de
la publicació número per número, ens donam compte ràpidament del desinterès
per les notícies que fan referència a la vida social i política de Mallorca.68 En el
conjunt de la publicació, l’actualitat política mallorquina s’evidencia com a
marginal respecte altres seccions temàtiques. Es troba organitzada en un apartat
molt curt però visualment atractiu anomenat Majorcan Miscellany que és firmat
per un redactor anglosaxó. Tanmateix, en aquesta secció el conflicte
mediambiental gairebé no té presència, i és en la secció més convencional
anomenada The local news, que és seguit amb més diligència. Aquest darrer
apartat és sens dubte més poc cridaner i els textos normalment no estan firmats.

68

Afirmam això a partir de l’anàlisi realitzada del Majorca Daily Bulletin entre el 8 de Juliol de 1977 fins a 31 de
març de 1980
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Per tant, tot fa pensar que els continguts de la pàgina més discreta de tot el diari
es nodrien de la informació generada en la redacció del diari Última Hora.
Per paga, només l’ordre d’aparició de les seccions ja denota que es dona
prioritat la informació internacional, especialment al debat polític britànic marcat
per la crisi econòmica de 1973. En aquesta primera secció destacada, les
dificultats polítiques que es vivien a de les antigues colònies britàniques
ocupaven en aquella època una part important de les preocupacions de la
comunitat nacional britànica a Mallorca. Així per tant, tot i que físicament la
colònia angloparlant es trobava físicament i corporalment a l’illa, políticament i
mentalment encara era al Regne Unit. De la mateixa manera, el gruix
d’informació que en el MDB es donava en aquella època sobre Mallorca era el
que seguia en les pàgines següents a les local news. Es tractava de seccions
destacades i visualment atractives com The Riki Lash Bazaar Show, dirigida per
l’homònim promotor cultural i propietari de la discoteca Zorbas, molt popular en
els ambients turístics de l’illa. En aquesta darrera part de la publicació,
especialment extensa, es donava notícia a cavall entre el periodisme i la
publicitat de les diferents possibilitats d’oci que oferia Mallorca tant en l’àmbit
cultural d’exposicions, concerts i cinema, com a nivell gastronòmic i
especialment d’oci nocturn.
D’aquesta manera, tot condueix a pensar que almanco la direcció del MDB
tenia clar que als residents angloparlants de Mallorca el debat polític que
realment interessava era el britànic, el que es produïa a kilòmetres lluny de la
seva residència i no afectava al territori on vivien. Al mateix temps, de l’illa no
interessava ni el conflicte polític i social ni el debat democràtic, sinó simplement
la diversió i l’evasió. Tot plegat no fa més que confirmar l’efectivitat i bon
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funcionament del discurs mític en el marc dels quals s’ha desenvolupat
l’activitat turística com a mínim a partir del segle XIX.
El turisme no només s’ha entès com una activitat que respon a un desig
d’exploració i descobriment d’un paradís natural verge, sinó també com a una
escapada dels problemes quotidians, de les disciplines de treball i repressió dels
impulsos propis del modus vivendi civilitzat, com una vàlvula de descompressió
de les tensions derivades de l’obligat compliment d’estrictes normes socials
(Elias, 1989; Burke, 1991). Com si es tractés de la realització d’una fantasia, el
turista ha cercat en el període de vacances i en la destinació del viatge un espai
de suspensió de les normes que regeixen la seva vida quotidiana, de la mateixa
manera que això s’ha fet anualment durant l’espai temporal del carnaval, o s’ha
imaginat en geografies fantàstiques inexistents com el país de Xauxa, prou
present en la literatura popular europea (Inglis, 2000).
En la mesura que Mallorca ja era en l’època de la Transició una destinació
turística consolidada, el resident angloparlant ja no cercava en ella tant la
sensació de descobrir quelcom nou i pur, com l’encarnació d’aquella Xauxa
imaginària d’oci i diversió. Aquest model de destinació de residència desitjada
feia del debat i conflicte polític a Mallorca quelcom disfuncional. La política del
país per tant, era sistemàticament arraconada o invisibilitzada en els discurs
turístic, ja que posava en evidència que a Mallorca també es donaven els
problemes i les preocupacions a causa dels quals es fugia de Gran Bretanya. Les
pàgines de MDB durant la Transició reproduïen aquest esquema, ja que
concentraven tots els problemes i preocupacions polítiques en el país d’origen i
al mateix temps identificaven l’espai de residència en les qüestions d’oci i
diversió tractades de forma més detinguda.
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En la mesura que la fórmula editorial del MDB ha demostrat tenir molt èxit
i continuïtat, la seva anàlisi empírica confirma el desinterès del turista per al
debat polític i el conflicte social a Mallorca. Independentment de si aquesta
indiferència es va produir com a conseqüència del discurs dels mitjans de
comunicació dirigits als turistes o simplement es tractava del reflex en l’àmbit
mediàtic de les seves pròpies percepcions i actituds, el fet que evidencien les
pàgines del rotatiu anglòfon no és cap altre que aquest. Paradoxalment, això
contrasta amb els orígens certament turístics del discurs ecologista a Mallorca.
Tot i que el turista sembla ser el primer que s’alarma per la degradació
mediambiental i paisatgística de l’illa, el conflicte de Sa Dragona posa
empíricament en evidència que el resident estranger ni entra en el debat polític
democràtic que es genera sobre la problemàtica, ni es mobilitza per a la seva
conservació, ja que tot plegat entraria en contradicció amb els desitjos que l’han
empès a fugir del seu país d’origen. Efectivament, en la mesura que el resident
estranger actuava en aquella època d’acord amb el discurs turístic, és a dir, més
com un consumidor de països que com a un veïnat o ciutadà del país de
residència (Urry, 1995), el compromís polític es va fer gairebé inconcebible, ja
que això l’allunyaria de l’anhelada calma i despreocupació que cercava
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MITO MALLORCA.
LAS TRES NARRATIVAS DE MALLORCA EN
MEDIOS ALEMANES DEL FIN DEL SIGLO XX.69
EKKEHARD SCHÖNHERR
Doctor en Historia i investigador a les Universitats de Jena i Erfurt.

En la segunda mitad del siglo XX aparecieron en diversos medios de
comunicación de lengua alemana una inmensa cantidad de referencias a
Mallorca. Esa multitud parece - a primera vista - difícil de controlar a causa de
su mera cantidad. Pero analizándolo más detalladamente se nota que se puede
adjudicar casi todas las referencias a esta isla a una de las tres narrativas
alemanes de Mallorca.70 Estas narrativas se distinguen por sus actores, por
preferencias en espacios mencionados, el acceso a la historia - y por el rol que

69

Este artículo se basa en mi tésis de doctorado Infrastrukturen des Glücks. Eine Bild-, Raum- und
Infrastrukturgeschichte Mallorcas im 19. und 20. Jahrhundert unter Berücksichtigung des Tourismus,
Universidad Erfurt 2014, cuya publicación está prevista.
70

La excepción son reportes sobre acontecimientos excepcionales (como p.e. crimenes, temporales extremos
etc.), los cuales generan atención por si mismo e independientemente del lugar. Aquí se puede dejarlas al lado
porque no pretenden de establecer una idea que estaría vinculada con la isla de Mallorca.

147

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

juegan los mallorquines. Existe una cierta correlación entre cada una de las
narrativas y medios concretos de comunicación.

Hay que destacar que el habla de Mallorca en medios de comunicación
alemanes es altamente mítica, según la definición que da el semiólogo francés
Roland Barthes en sus Mythologies de 1957.71 Barthes ha descrito la estructura
del mito como un segundo sistema semiológico y, por lo tanto, como un habla.
Sin entrar demasiado en las finezas semiológicas se puede decir que el mito
toma posesión de un solo aspecto de una entidad compleja y le pone este en
lugar de la entidad completa. Así no solo acentúa, sino crea y transmite un
mensaje adicional y bloquea el acceso a la totalidad de la entidad de referencia.
Lo pasa igual con el termino "Mallorca", lo que se puede notar hasta en trabajos
científicos.

La Mallorca turística

Dentro de este narrativa se encuentra todo que
trata a Mallorca en el contexto del turismo en la
isla. En cuanto a la descripción de las
experiencias turísticas se trató mayoritariamente
de turistas alemanes, pero generalmente se
puede hablar también de turistas de otras
nacionalidades. A esta narrativa pertenecen
tanto informes críticos como descripciones
positivas o la instrucción sobre el impacto del
turismo a la sociedad o el movimiento
71

BARTHES, Roland (1957): Mythologies. Éditions du Seuil. Paris.
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ecologista, que se ha comprometido a luchar contra el crecimiento turístico. En
artículos de revistas alemanas y en relatos de viajes de los años treinta ya se
había mencionado con regularidad que Mallorca ahora estaría frecuentemente
visitada por viajeros extranjeros. Desde la mitad de los años cincuenta estaba
tratada extensamente el mundo del turismo mallorquín por sí mismo e incluso se
convirtió en el tema principal de los informes de la isla. Se puede demostrar, que
ya en los años alrededor de 1960 entendió el público el enlace entre "Mallorca" y
el "turismo de masas". Así lo muestran los artículos que se referían al último y
que estaban acompañados sin más explicaciones por fotos procedentes de
Mallorca.

En el mismo tiempo ocurrió un cambio fundamental en los motivos de los
postales que corrieron de Mallorca a Alemania. Los motivos de playas y hoteles
de los lugares turísticos en la costa se pusieron en lugar de los motivos
tradicionales procedentes primordialmente de Palma o de la Sierra de
Tramuntana. Los turistas seguían comprando estas postales de los motivos
clásicos pero ahora las enviaban menos y las guardaban para su propio recuerdo.
Tarjetas postales del interior de la isla eran la excepción absoluta - y
representaban también el mundo turístico con ofertas gastronómicas o de ocio.

En general, la narrativa de la Mallorca turística se ha mantenido dominante
hasta hoy y sigue definiendo los conceptos de Mallorca en la gran mayoría de los
alemanes.72 Esta noción fue alimentada por un extenso acompañamiento del
72

En cuanto a la representación de Mallorca en los medios alemanes vea KUNTZSCH, Volker / BERTRAM,
Marc (2000): Mallorca und die Medien, tésis de diploma en la Hochschule der Künste Berlin. Diplomarbeiten
Agentur. Hamburg. En la riqueza exuberante de documentos originales que se encuentran en este trabajo son
representadas ante todo las aquí postuladas narrativas de la Mallorca turística y de la Mallorca de los residentes
alemanes. Los autores han excluido deliberadamente referencias a la narrativa de la Mallorca auténtica. Al llamar
este el téma de la "otra, escénica Mallorca" (KUNTZSCH/BERTRAM 2000: 13; Énfasis en el original)
proporcionan una prueba de la delimitación explícita de esta narrativa de las otras dos.
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turismo por los medios, dentro el cual se hicieron visibles incluso coyunturas
turísticas. Aquí, la narrativa durante mucho tiempo ha estado predominada por el
interés en el turismo de sol y playa.

En los años setenta y ochenta se ha informado ampliamente de las largas
vacaciones invernales de los pensionistas, prestando especial atención en sus
aventuras sexuales y en los que murieron en Mallorca. En la década de 1990
regresó al primer plano el hedonismo veraniego en la Playa de Palma. Al mismo
tiempo se amplió considerablemente la representación de esta narrativa en
cuanto al contenido y al territorio, gracias al ahora promocionado turismo de
calidad, al turismo agrario y el ecoturismo - o sea al turismo del ciclismo
organizado, de golf y vela, de pequeños hoteles o casas del campo interior. Así
fueron incluidos territorios de la isla que hasta el momento permanecieron
relativamente "sin descubrir" en medios alemanes.

En su referencia clásica al "turismo de masas" es esta narrativa muy centrada
en El Arenal y en la Playa de Palma, dejando los otros centros de turismo masivo
a gran medida fuera de la vista. Los motivos determinantes fueron los multitudes
de gente en la playa, el hotel grande junto a la playa, los jardines de cerveza, las
salas de baile y los clubes de pensionistas, más reciente se ha convertido el
Balneario 6, famoso bajo el nombre de "Ballermann 6", en un símbolo universal
del intoxicado y sexualizado exceso veraniego que se puede usar a nivel mundial
para cualquier lugar semejante.

La narrativa de la Mallorca turística está muy centrada en el presente. Se
refiere a las prácticas turísticas actuales y apenas en algunos datos
fundamentales de la historia de turismo. Aquí pueden jugar un cierto rol
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referencias a los precursores George Sand y Frédéric Chopin, al Archiduque
Luis Salvador o a los inicios turísticos en los años treinta, pero en general se
formula que el fenómeno del turismo se haya extendido desde 1960 en Mallorca,
que hasta entonces hubiera permanecido como "bella durmiente" en un intocado
estado de atraso.

Similar

a

la

naturaleza

volátil

y

fragmentada del mundo del turismo de sol
y playa, ha sido éste raramente descrito en
extensas representaciones. Lo encontramos
sobre todo en los periódicos y revistas de
corta duración, en revistas de viajes, y más
tarde, en los años noventa, en los informes
de los canales de la televisión privada.
Dentro del marco de la narrativa turística
los

habitantes

de

Mallorca

son

representados sobre todo en la función de
empleados en contacto con los turistas. La
otra función del mallorquín es la del ciudadano o especialista encuestado. O sea,
que no sólo son bailarines, taberneros, camareros y camareras, recepcionistas o
policías sino también profesionales analistas políticos, económicos, científicos o
ecologistas, los que reflejan sobre el turismo, su organización y consecuencias.

La Mallorca auténtica

La figura básica de la narrativa de la Mallorca auténtica es el deslinde hacia el
turismo. Está diseñada como una alternativa. En las introducciones de las
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representaciones de esta narrativa se refiere al turismo que predominaría la
imagen de Mallorca y depués se asegura que sigue existiendo la "otra", la
"verdadera" Mallorca. "Todavía" se podría "descubrir" los lugares ocultos donde
Mallorca es lo que siempre ha sido - una isla de tranquilidad. En esta narrativa
esta retratada una isla de monumentos y paisajes pintorescos. Se cultiva la
experiencia sensual, se trata de colores y aromas, de arte, de la cultura y de la
gastronomía de Mallorca, en los cuales se expresaría la esencia de la isla. La
narrativa de la Mallorca auténtica sigue directamente dentro de la tradición de
las percepciones del siglo XIX. Los puntos principales de referencia están en
Palma, la Catedral, la Lonja, el Castillo Bellver, los callejones, los patios y
palacios señoriales.

Junto a Palma destaca Valldemossa, donde Chopin y Sand pasaron la mayor
parte de su estancia, el segundo lugar en el centro de la narrativa. Pero la
Mallorca auténtica también incluye las cuevas de la costa oriental, los jardines
de Raixa y Alfabia y el Monasterio de Lluch, Sóller, Deià, Pollença y otros
lugares de Tramuntana, las haciendas del Archiduque Ludwig Salvador.
Además, el tren de Sóller, los molinos de viento, los pintorescos paisajes de la
Sierra de Tramuntana, el barranco salvaje del Torrent de Pareis, los almendros
florecientes de la primavera mallorquina, antiguos olivos y naranjos, pinos
fragantes. Las pequeñas bahías enmarcadas también pertenecen a la imaginería
de esta narrativa, pero no las largas playas de las grandes bahías. Incluso lo
último está en la tradición del siglo XIX, la causa pues no es el mero hecho de
que estas playas ahora son ocupadas de turístas.

Esta narrativa destaca su interés histórico. Aquí se centra en el
románticamente transfigurado Reino de Mallorca. Con frecuencia se menciona
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también los diversos invasiones anteriores. El período después del fin de la
independencia del reino se comprende como un período de declive. Mayormente
siguen después de esto sólo unas pocas notas sobre datos claves - como p.e. la
instalación del sistema de Nueva Planta en 1715, la Guerra de la Independencia
Española contra Francia 1808-1814 o la Constitución de 1812, la visita de Sand
y Chopin en Valldemossa 1838-1839, el posicionamiento rápido de Mallorca en
el lado de los rebeldes en la Guerra Civil Española y finalmente la aparición del
turismo de masas en 1960, a través del cual se hubiera superado dentro de poco
tiempo las condiciones económicas cuasi-medievales y el atraso cultural de la
isla.73

No es de extrañar que el "auténtico" mallorquín sea un agricultor.
Representaciones pictóricas de los isleños se encuentran principalmente en las
zonas rurales. Son agricultores y pescadores o, como máximo, artesanos. Este
personal no es entendido en su función económica sino estéticamente. Su
función es la de ser pintoresco, y no es la de ganar su sustento. A veces se nota
una tendencia de tratar a este mallorquín de manera paternalista, como a un
indígena inconsciente.

Al lado de este mundo campesino hay personajes aventureros como los piratas
o los contrabandistas y individuos destacados - Ramón Llull, Cristóbal Colón,
quien tal vez provenía de la isla, Fray Junípero Serra, la Santa Catalina Tomás,
el Archiduque Luis Salvador, Juan March Ordinas o Antonio Parietti Coll. En el
horizonte de esta narrativa se presenta también a los literatos más importantes de
73

Es sintomático que se ha datado la historia de la pérdida de poder y del empobrecimiento de la nobleza
mallorquina en Alemania con el inicio del turismo y se lo justificó con la incapacidad de la nobleza de adaptarse
al nuevo sistema económico. En cambio autores españoles o mallorquines, como Vicente Blasco Ibañez en su
novela Los muertos mandan o Lorenzo Villalonga en la suya Bearn o La Sala de las Muñecas, han datado este
proceso en la decada de 1890 y lo justificaron con la adquisición del poder económico y político por la burguesía
mallorquina.
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la isla (Juan Alcover, Miguel Costa y Llobera) o a artistas extranjeros (p.e.
Santiago Rusiñol, pero más frequente Robert Graves).

Debido a que los turistas o residentes alemanes no pertenecen a la Mallorca
auténtica, no aparecen estos en formatos descriptivos de Mallorca. En formatos
narrativos de origen alemán, sin embargo, pues en las novelas, series de
televisión o películas, son los protagonistas en su mayoría alemanes que operan
dentro del mundo de la Mallorca auténtica.

Esta narrativa lleva por encima desde hace muchas décadas el motivo de "Hoy
todavía si y mañana quizás ya no" - todavía se encuentran lugares tranquilos en
la isla, todavía giran los molinos de viento, todavía no ha destruido el turismo la
isla por completo. En tales formulaciones se hace obvia la funcionalidad de la
narrativa

de

la

Mallorca

auténtica.

Sus

imágenes

estan

difundidas

particularmente en los medios de comunicación que deseen animar a viajar: en
las guías turísticas de Mallorca y en revistas o emisiones de viajes en la prensa
imprimida o la televisión. Además se las puede encontrar en los libros de fotos
de Mallorca, en reportes "aclaratorios" de viaje y en novelas triviales con escena
mallorquina.

Aunque esta narrativa rechaza el turismo, favorece ante todo las imágenes que
proporcionan plantillas de imaginación romántica para los turistas "culturales" e
"individuales". En la autopercepción son los lugares de esta narrativa sobre todo
interesantes para los turistas que ocupan una actitud de desapego frente al
turismo de sol y playa y que prefieren una experiencia más personalizada de
Mallorca. De hecho estamos confrontados aquí con destinos de excursiones que
a menudo estan visitados masivamente también desde los grandes centros
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turísticos en las costas. A pesar de las propias declaraciones de la Mallorca
auténtica representa ésta para nada la "Mallorca no turística", sino el otro, el
aparentemente más sofisticado rostro del turismo en Mallorca.

La Mallorca de los residentes alemanes

La tercera narrativa, sin embargo, no es turística en su núcleo, pero las
gradaciones hacia el mundo turístico son indistintas. El enfoque de la "Mallorca
de los residentes" son alemanes o, mucho menos, otros extranjeros que se han
establecidos en Mallorca y que han puesto en marcha sus propias
infraestructuras con servicios, lugares de encuentro y redes sociales. El grupo de
personas de los que informa esta narrativa es muy amplio. Abarca desde el
escritor, que vivió en los años treinta en la isla, sobre el pensionista que tiene la
isla elegida para su retiro y los recién llegados empresarios alemanes y
celebridades que han comprado segundas residencias en Mallorca, hasta
especuladores poco fiables que organizan la vida nocturna para los turistas. En
función de la clase social pertenecen las boutiques de alta gama y las marinas de
Palma y Andratx a esta narrativa, los campos de golf, los clubes nocturnos y las
solitarias villas señoriales de los ricos felices en el oeste y el norte de la isla,
pero también los puestos de trabajo y los apartamientos de los menos pudientes.

Potencialmente puede ser visitado cualquier lugar de la isla y con eso es,
probablemente, esta la narrativa más cercana a la realidad mallorquina. Pero en
realidad tiene la tendencia de enfocarse en Palma y unas pocas áreas donde hay
mucha propiedad alemana de suelos y apartamientos: el oeste alrededor de
Puerto de Andratx, el norte de Pollença, el sur-este de Felanitx y Santanyí.

155

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Una figura básica de esta narrativa, la "Mallorca de las dos caras", se destaca
en las esperanzas frustradas y la dura realidad detrás de la brillante fachada del
paraíso vacacional. Se habla de la soledad del pensionista reasentado, del fracaso
de los empresarios alemanes que subestimaron la competencia y los celos aquí;
se habla de la prostitución y de la violencia en el caso del semimundo delictivo.

En los años noventa, cuando la "finca en Mallorca" se puso de moda, la
narrativa contaba del esplendor de las celebridades, de sus hogares de ensueño y
de sus fiestas. En el foco de la atención se encontraron tanto empresarios
alemanes que habían hecho en Mallorca una fortuna (el millonario de coches
Hasso Schützendorf, el fabricante de salchichas Heinz Abel, el agente
inmobiliario Matthias Kühn), así como prominentes "recién llegados" que
compraron segundas residencias aquí (Claudia Schiffer, Boris Becker). A
menudo, la alegría de estas celebridades en sus viviendas fue perturbada - por el
ruido o por la regulación de construcción o por nativos hostiles. Incluso la
supuesta apropiación de Mallorca por los alemanes es un problema que
pertenece a esta narrativa. La primera línea de conflicto de esta narrativa no
corre, pues, entre los residentes y los turistas de sol y playa, sino entre residentes
y mallorquines.

Por lo tanto, es esta la narrativa que describe la sociedad mallorquina con
relativamente más complejidad. Aquí son mallorquines no sólo camareros,
hoteleros y analistas o agricultores viejos, sentados con las caras arrugadas
delante de sus casas. Aquí pueden ser empleados también, buenos amigos o
incluso enemigos pueden ser y pueden, en principio, ejercer cualquier profesión
que hay en una sociedad moderna. Sin embargo, la condición sine que non más
importante es que estén de alguna manera en contacto con la persona alemana a
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la cual esta dedicado el artículo, la emisión o la novela. Mientras en las
narrativas de la Mallorca turística y de la Mallorca auténtica pocas veces
aparecen formas grandes de narración, estan situadas novelas y largometrajes
frecuentemente en el ámbito de los residentes alemanes. Además, las
celebridades de Alemania están también en Mallorca bajo observación constante
por la prensa amarilla y, cuando ocasionalmente se lo hace necesario, la prensa
de cualidad tampoco olvida de informar de esta escena.

Las narrativas como mito

Cada de las tres narrativas descritas habla de Mallorca pero también
combinadas estan lejos de describir la totalidad de la isla. Pero al parecer no
hace falta una más profunda exploración medial de la isla porque lo que existe
parece bastante complejo y por tanto completo. Es así porque las narrativas se
relacionan, cada una de ellas, con la isla como un mito en el sentido de Roland
Barthes. Instalan un segundo sistema semiótico que es tomado por realidad y que
hace difícil la idea que haya o que había en la isla algo relevante fuera del marco
descrito.

Barthes describe el mito como una forma que no hace desaparecer al sentido
de una expresión pero que lo empobrece y deforma y que lo hace ambiguo al
mismo tiempo.74 En un sistema mítico pierde el lenguaje su carácter de
referencia claro y se instrumentaliza hacia una tendencia que es razonado por
asociaciones.75 Para el historiador es interesante que el mito quite del sentido su
historia y lo convierta en gestos. O sea, que hace algo natural de una cosa que es
histórica y, por tanto, política. El mito da una imagen de la realidad como que si
74
75

BARTHES 1957: 224s, 229.
Idem, 226.
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esa estaría "naturelle".76 Da pues una claridad que no es la de la explicación sino
la de constatación.77

En el caso de "Mallorca" la ambigüedad del mito aparece en varios
horizontes. En primer lugar, cada narrativa ofrece otra imagen de Mallorca. Al
mismo tiempo es el nombre de la isla la referencia territorial más importante. Así
se crea la idea de una entidad, aún cuando cada narrativa se refiere a otras
regiones. A través de esta aparente riqueza de referencias, el término "Mallorca"
queda territorialmente ambiguo, además de que las áreas del interior de la isla
siguen quedando más allá de la percepción. Es fácil de hablar de alemanes y
turistas, es fácil de hablar del centro de Palma, de la Sierra de Tramuntana y de
la costa pero faltan los conceptos para hablar de la zona del ensanche de Palma o
del interior de la isla sin hablar de turistas o de alemanes.

Otro momento de ambigüedad viene a través de la multitud de narrativas de
Mallorca en el discurso alemán. "Mallorca" es la isla turística, el paraíso natural
y el hogar de muchos alemanes al mismo tiempo. Esta aparente riqueza temática
ofrece la posibilidad de descubrimiento permanente. Desde hace decádas fue y
es un usuario alemán de los medios de comunicación confrontado primeramente
con la imagen turística de la isla. Presumiendo que en Mallorca sólo hay turismo
puede descubrir que allí tambien hay naturaleza al parecer sin tocar. O que "los
mallorquines" son gente normal y moderna como en cualquiera otra ciudad o en
las regiones campestres españolas. Que esto le parece soprendente es un efecto
de las narrativas alemanes de Mallorca donde aparece "el mallorquín" como
fuera del tiempo cuando se habla de lo esencial, de lo auténtico de la Isla y no
del turismo o de los residentes.
76
77

Idem, 229s, 251.
Idem: 252.
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Esto es una de las deformaciones que causa la estructura mítica de las
narrativas alemanes de Mallorca. No es la única y así se nota que la aparente
riqueza temática de las narrativas de Mallorca representa en verdad un estado
atrófico altamente selectivo. Se lo puede observar p.e. también en el tratamiento
de la historia de Mallorca y en la percepción de la isla como que si ésta fuera
predominada por alemanes:

Las narrativas de la Mallorca turística y de los residentes alemanes no
formulan una visión de la historia de la isla que no estaría historia del turismo o
de los residentes. Pero la de la Mallorca auténtica sí tiene una visión histórica de
la isla. Ha adaptada la visión romántica del siglo XIX. Acontecimientos que son
más recientes que el Reino de Mallorca trata ante todo con ignorancia. Las muy
eclécticas descripciones históricas que ha producido la narrativa de la Mallorca
auténtica resultan en un aire de irreal cuento de hadas. Esto es notable
primordialmente en las pocas referencias a mallorquines modernos que no se
incorporan en la imagen romántica. De vez en cuando se presenta p.e. Antonio
Parietti Coll (debido a las carreteras que construyó en la Tramuntana) y Juan
March Ordinas (a causa de su ascenso social y su riqueza fabulosa). Pero el
entorno donde aparecen estas personas parece premoderno, irreal y vago. Es un
mundo de piratas, contrabandistas y criadores de cerdo. Dentro de este parecen
Parietti y March monolitos solitarios. La condicionalidad de sus acciones es un
misterio, su trabajo es degradado a mera anécdota, aunque es sintomático por la
modernización de Mallorca en la primera mitad del siglo XX. Pero esta ya no es
asunto de la narrativa de la Mallorca "auténtica".

159

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

La fijación de las narrativas en actores
alemanes, lo sean turistas o residentes,
tampoco no se queda sin consecuencias.
Esto lleva a una falta de interés en
actores locales (a menos que sean
activos en el movimiento ambiental o en
el contexto del turismo). La percepción
resultante de Mallorca como una isla
principalmente o al menos fuertemente
influenciada por alemanes se expresa en
un

número

de

frases

que

estan

considerados en parte como realidades, a
veces de manera irónica. Del mundo
vacacional surge p.e. la observación que "en Mallorca todo el mundo habla
alemán" o la afirmación que Mallorca se encontraría "firmemente en manos de
los alemanes". Este último puede, por supuesto, referir también a los residentes
alemanes tanto como la designación, irónica pero frequentemente repetida, que
Mallorca sería el "17o estado" de la RFA. Así culmina la auto-referencialidad de
las narrativas alemanes en una fantasía de absorción.78

Conclusión

Nadie espera veracidad de artículos de revistas de viajes. Es ocioso de
incriminar guías turísticas, novelas triviales o películas de televisión que no
dibujen un panorama completo de la historia de Mallorca. Esto es fácil de
78

Esto no es fantasía puramente alemana como lo muestran algunos autores mallorquínes también: GARRIDO,
Carlos (1998): Das Mallorca der Deutschen. Eine Reportage aus dem 21. Jahrhundert. Olañeta. Palma de
Mallorca; LLANO, Rafael (1999), La sexta invasión. Alemanes en Mallorca. Olañeta. Palma de Mallorca.
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entender y depende de los contextos utilitarios dentro de los cuales actuan estos
medios. Sin embargo, es problemático que la estructura mítica de las narrativas
de Mallorca no ha quedado sin consecuencias para las ciencias sociales
alemanas. Obviamente hace el estado natural y despolitizado de una constatación
mítica también aceptable a declaraciones que vistas por sí mismo son poco
creíbles. Así se puede encontrar en el contexto científico también una serie de
elementos de las míticas narrativas que son improbables o de poco valor
informativo.

Por ejemplo parece fácilmente aceptable la narración de una paralización de la
historia y de la falta de historia moderna en la isla de Mallorca. Quizás se puede
explicar así el nulo interés de profesionales historiadores alemanes en la historia
moderna de Mallorca. Frente a su presencia mediática es algo sorprendente que
la publicación de la primera historia de Mallorca de un historiador académico de
lengua alemana se tardó hasta 2013.79 Pero aún más sorprendente es que incluso
los alemanes historiadores del turismo apenas han trabajado sobre Mallorca.
Donde la isla aparece en obras mayores, queda tratada muy brevemente. Además
se tiende a limitarse en la zona de El Arenal y de la Playa de Palma, tratandolo
como que si fuera representando todo turismo de masas a Mallorca.80 Sobre todo
en obras de historia de turismo es problemático porque la atribución territorial
del término "Mallorca" a la Playa de Palma y El Arenal no es libre de
valoraciones. De hecho es esta zona un caso especial. Es la más nueva de las
importantes aglomeraciónes turísticas de la costa mallorquina y por lo tanto la
única que realmente se abrió después de 1960.
79

FRELLER, Thomas (2013): Die Geschichte Mallorcas. Thorbecke, Ostfildern. Quizás no es coincidencia que
Freller no trabaja en Alemania sino en la Universidad de Malta donde no está expuesto únicamente al discurso
alemán. Pero también en sú trabajo ocupa la historia de Mallorca en los siglos XIX y XX sólo 40 páginas, donde
además escribe mucho de desarrollos a nivel estatal.
80
PAGENSTECHER, Cord (2003): Der bundesdeutsche Tourismus. Ansätze zu einer Visual History:
Urlaubsprospekte, Reiseführer, Fotoalben. 1950-1990. Kovač. Hamburg, p. 405.
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Otros elementos míticos son menos graves, pero en conjunto son
significativos y no carecen de importancia. Así cuando un autor afirma:
"Mallorca, la española isla del Mediterráneo, tiene zu propia idioma. Se habla
alemán y eso en casi todos lados."81 O cuando un otro autor quiere verificar la
inaccesibilidad del pueblo donde ha trabajado con el completamente
insignificante cuento que por ahí se podría encontrar a gente que solo una vez en
su vida ha visto el mar (que se encuentra a seis kilómetros del pueblo) o que solo
una vez ha estado en Palma.82

Buen motivo para una atención escéptica es otro ejemplo que dan dos buenos
conocedores de la geografía de Mallorca. En un trabajo reprodujeron también
una leyenda que es popular en medios de comunicación alemanes. Es el relato
que nadie sabe por qué se ha construido la carretera a La Calobra. Según esto
estaría olvidada la historia de la carretera y al ingeniero Anonio Parietti Coll le
hubiera gustado de construir una carretera espectacular únicamente por razones
estéticos o "para construirlo por si mismo".83

Pero en realidad nada ha sido olvidado. La carretera a La Calobra fue
terminada en el año 1931 y desde el primer momento tuve la función principal
81

KALLASCH, Alexander (2000): Urlaub am Ballermann. Eine Beobachtungsstudie an der Playa de Palma,
Mallorcas Badestrand Nr. 1. Eichstätter Materialien zur Tourismusforschung. Eichstätt, p. 28.
82
SCHMITT, Stephan (1984): Arbeitslieder auf Mallorca. Dokumentation und Untersuchung einiger
Feldarbeits- und Hirtenlieder bevorzugt aus dem Sprengel des Dorfes Alqueria Blanca im Süden der
Baleareninsel. Schneider. Tutzing, p. 5. Tal gente, si en los años ochenta existió de verdad, no la hay solo en
pueblos mallorquínes sino también en la capital alemana sin que esto significaría lo mínimo en cuanto al estado
de desarrollo o a la accesibilidad de esta (vea SIMON, Jana (2013): "Herr Wilde muss raus. Wie Horst Wilde aus
Prenzlauer Berg im Alter von fast 80 Jahren noch zum Opfer der Energiewende wurde". DIE ZEIT. del
26.09.2013 (nr. 40), p. 16 – un retrato de un Señor que durante toda su vida de 80 años casi nunca ha salido de su
barrio de Berlin).
83
SCHMITT, Elisabeth / SCHMITT, Thomas (2011): Mallorca. Auf Tour. Spektrum. Heidelberg, p. 36-39; otros
ejemplos son: ALLIANZ-Versicherung (ed.) (2000): Mallorca. Holiday Map. Mairdumont, Ostfildern, vea la
explicación de la recomendación turística nr. 23; WEBER, Holger (2003): "Eine Straße mit Geheimnissen".
Mallorca Zeitung. nr. 148, semana 10, p. 45.
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de hacer accesible el Torrente de Pareis para el turismo. Esto es bien conocido.
En comparación tiene el cuento de la costosa construcción de una carretera en la
montaña sólo por razones estéticos un aspecto fantástico e irreal. La
comprensión de la mitología alemana sobre Mallorca ayuda para explicar porqué
esta historia fue a pesar de su irrealidad aceptada por varios autores. Al parecer
no eran capazes de imaginarse una actuación turística tan temprana y además en
la Sierra de Tramuntana que por definición mítica es territorio auténtico de
Mallorca y por lo tanto no-turístico.

Por la deseable ocupación más intensa de historiadores alemanes con la
historia moderna de Mallorca hay que aconsejar un escepticismo radical sobre
todo con respecto a míticas ideas establecidas ya. O como Roland Barthes
escribió hace casi 60 años:

De même dans le signifiant mythique: la forme y est vide mais présente, le sens y
est absent et pourtant plein. Je ne pourrai m’étonner de cette contradiction, que si
je suspends volontairement ce tourniquet de forme et de sense, si j’accommode sur
chacun d’eux comme sur un objet distinct de l’autre, et si j’applique au mythe un
procédé statique de déchiffrement, bref si je contrarie sa dynamique propre: en un
mot, si je passe de l’état de lecteur du mythe à celui de mythologue.84

84

BARTHES 1957: 231.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ I TURISME A
MENORCA:
UNA REVISIÓ HEMEROGRÀFICA
MIQUEL ÀNGEL LIMÓN PONS
Llicenciat en Ciències de la Comunicació –Especialitat Periodisme- i Doctor en Periodisme.
Membre numerari de l’Institut Menorquí d’Estudis. Cap del Servei de Protocol de
l’Ajuntament de Ciutadella.

Una determinada proposició, tinguda bonibé per axiomàtica, marca una
sendera ben raonable per abordar la qüestió que pretenc presentar-los. És
aquesta: si l’illa de Menorca és, d’entre les balears, la que ha experimentat una
incorporació tardana —històricament tardana— al turisme, el fenomen de la
premsa que s’hi relaciona també haurà de ser tardà. Dit amb altres paraules de
formulació hipotètica: la història del periodisme turístic de Menorca és
directament proporcional a la tardança històrica amb què l’illa acabà incorporada
a l’economia turística.
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Com és tan natural, però, aquesta comunicació no es pot entretenir a
explicar el naixement i l’evolució de l’economia del turisme a Menorca, ni a
esbrinar les seves principals característiques. Ara bé: com han volgut alguns
experts en la història de l’economia menorquina, «s’ha considerat que
l’existència d’un fort sector manufacturer és un dels factors explicatius del retard
turístic menorquí»85 a començaments del segle XX, quan les illes veïnes de
Mallorca i Eivissa ja presentaven un flux de viatgers turístics, i quan tots dos
territoris ja havien escomès la construcció de les primeres infraestructures per
acollir una demanda incipient, com ara els hotels, la urbanització del litoral i
l’establiment d’una oferta de connectivitat amb l’exterior. L’investigador Alfons
Méndez ha considerat que «diversos motius expliquen l’atonia de les arribades
de turistes a Menorca. El perfil dels visitants era diferent al de les altres illes;
tenien un major pes els turistes que venien en iots, creuers i embarcacions
militars, amb un poder adquisitiu alt, una demanda relativament reduïda i de
massa poder adquisitiu per poder ser satisfeta per l’oferta hostalera illenca».
A més a més, «en cap cas es va aconseguir atreure un nombre significatiu
de visitants procedents de Mallorca. En canvi, a les Pitiüses l’afluència de
turistes d’un poder adquisitiu no gaire elevat va estimular el progressiu
increment i millora dels allotjaments. Les comunicacions marítimes de Menorca
eren netament inferiors a les de Mallorca, i Maó és a una considerable distància
de Palma, més propera a Eivissa. La comunicació principal de Menorca era amb
Barcelona i el nombre de freqüències amb Palma era menor. El trajecte
alternatiu a través d’Alcúdia i Ciutadella passava per dos ciutats poc atractives
per al turisme i passava per trajectes terrestres que allargaven el viatge.
Finalment, la travessia en vaixell, a diferència d’Eivissa, estava amenaçada per
85

Veieu MÉNDEZ, Alfons, «Arrels del fracàs del turisme de Menorca (1900-1936)», conferencia inèdita, 2014. Hi
ha una versió en PDF consultable al web de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME),
www.ime.cat/webEditor/Pagines/files/Alfons%20Mendez.pdf
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forts vents que la feien arriscada, tal i com expliquen diversos viatgers. Menorca
no comptava amb les belleses naturals que atreien els turistes a Mallorca. A
diferència d’aquella, no reeixiren els intents de convertir les coves en un
producte turístic. Els viatgers valoraven més el que trobaven a Eivissa; així
s’expressen alguns escriptors abans de la I Guerra Mundial. L’illa oferia un cert
exotisme i comptava amb un entorn agrari agradable; el cost de la vida era baix.
En canvi, el cosmopolitisme i l’aridesa del paisatge menorquí no atreia els
visitants estrangers. Aquesta opinió encara durava els anys trenta. Palma es va
beneficiar de la seva situació a la Mediterrània; Eivissa va funcionar com una
alternativa econòmica»86.
Així idò, Méndez conclou que «Menorca ni tenia un poder d’atracció
autònom ni estava suficientment a prop per recollir els excedents del turisme
mallorquí»87. En conseqüència, la segona balear, en el curs del primer terç del
segle XX, va veure’s irremeiablement “despenjada” de la tendència a l’alça que
vivien Mallorca i Eivissa. Però, açò no obstant, els menorquins no es mostraven
indiferents al fenomen turístic. Ben al contrari: hi van desplegar diversos
esforços i idearen algunes iniciatives d’empresa, malgrat que no reeixiren. Eren
prou coneixedors del potencial econòmic, i, fet i fet, aquell primer trentenni del
segle apareix sembrat d’intents empresarials ben eloqüents, encara que cap d’ells
assolits amb èxit. Fora precipitat, per tant, creure que un empresariat menorquí
orientat en la productivitat manufacturera, romania desatent a la nova demanda
turística, segons que ens indueix a considerar el fet palès que, tan bon punt el
flux turístic va fer-se notar en els anys cinquanta, immediatament es van
construir hotels amb excedents de capitals procedents de la indústria. I si res hi
ha, aquest mateix modus operandi el veurem repetit en els anys de plenitud de
86
87

Ibídem.
Ibídem.

166

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

l’economia turística, a través de l’entrada d’inversors i de capitals que, en molts
casos, provenien dels guanys consolidats dels sectors secundaris de l’economia
menorquina.
Entretant, cal que no oblidem les adverses condicions amb què la indústria
manufacturera menorquina hagué d’afrontar les contínues etapes de crisi cíclica.
Durant els primers anys del segle XX, patí el terrible trasbals sabater, de signe
comercial, que desencadenà el Desastre colonial espanyol de 1898. I, en els anys
del franquisme, no manco hagué de sortejar, primer, l’agònica autarquia, i, més
tard, certes recessions prou perjudicials, com ara la crisi del petroli de 1973 i,
més tard, la duríssima reconversió industrial dels primers anys dels governs
socialistes de Felipe González a la dècada dels vuitanta. Lluny, idò, de sentir
menyspreu o desgrat per la indústria turística, els menorquins del nou-cents
semblen, de bon començament, no haver encertat a articular la seva evolució
econòmica cap al sector terciari amb resultats suficients.
Ganes, n’hi havia, però no anaren de la mà dels guanys òptims. En iniciarse el segle, s’hi dugueren a terme reiterats plans per construir un primer hotel
turístic a Maó, tot afanyant-se a concertar una primera dinàmica de demanda a
favor de Menorca com a destinació. Però els resultats en termes de negoci i de
dades estadístiques —també de balanços mercantils— no foren gens
engrescadors. Fins i tot, s’hi havia animat en els primers anys de la centúria un
veritable lobby de pressió. El grup, procedent de la burgesia maonesa, atià
diverses idees. Per exemple: la formació d’una secció pro turisme en el si de
l’Ateneu de Maó. El grup agitava la importància teòrica del fenomen, debatia
formes d’implantació i, de rebot, donà ocasió a omplir les pàgines de la Revista
de Menorca (òrgan de pensament de la docta entitat cultural) amb articles,
anàlisis i divulgació del fenomen. Fins i tot, el 1909 feren passes per tal de
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fundar una societat d’atracció de forasters. És ben cert, tanmateix, que no
desenvolupà activitat significativa; però, a mig termini, fou l’antecedent del
Foment del Turisme, creat el 1932, un any abans que el d’Eivissa. Finalment,
com després es dirà, conceberen la idea de construir un hotel turístic, que hauria
estat l’establiment pioner de Menorca88.
Tot i la migradesa general de resultats, el problema de les fortes dificultats
perquè Menorca acabés forjant les bases d’una específica economia turística, no
suposa, en realitat, que el pobre panorama també es veiés sota el signe de la
despreocupació periodística; ni tampoc sota un caràcter periodístic residual. Ben
a l’inrevés. La premsa no hi va ser de conducta negativa, ni va entorpir el ritme
dels esdeveniments. Mai no va esgrimir línies editorials de combat contra el
fenomen, o de recels davant el seu potencial econòmic. Si alguna cosa, en
definitiva, hi podem notar és una intenció estimulant de debò, perfectament
conscients els redactors de les distintes publicacions periodístiques sobre els
valors i les capacitats que representava el turisme per a un qualsevol model
econòmic necessitat de conjurar el biaix negatiu que, adesiara, anava afeixugant
els sectors manufacturers i industrials en el curs de la primera meitat del noucents.
Què pretenem assentar amb aquestes darrers consideracions de signe
periodístic? Estimam que el fenomen turístic menorquí, malgrat la seva difícil
consolidació històrica, no es va veure empitjorat per cap eventual desinterès
periodístic. La premsa —vull dir— no hi va ser cap factor d’hostilitat; menys
88

De fet, com ha volgut Andreu Casasnovas, l’Ateneu de Maó ha de ser considerat un nucli pioner pel que fa als
orígens del turisme menorquí. En aquest sentit, ha escrit que els primers símptomes de la seva aparició cal
buscar-los en el si d’aquella entitat. Amb paraules del mateix Casasnovas, «testimonio de aquella incipiente
preocupación turística nos la ofrece el hecho de que en 17 de noviembre de 1906 se constituía, previa aprobación
de su reglamento, la Sociedad de Excursiones Marítimas». Veieu CASASNOVAS MARQUÈS, Andreu, Menorca y
los menorquines: Cada día en la historia, tom XI, efemèrides de novembre, Col. Pauta, Edicions Nura,
Ciutadella, 2006, pàgs. 107 i següents.
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encara d’oposició. Tampoc els grups de premsa van representar obstacles afegits
que haguessin de provocar més efectes negatius al poc èxit econòmic. Ara bé:
com que l’expansió empresarial i els estímuls de la demanda no entraren mai en
una proporcionalitat prou atractiva per als capitals, com sí s’observava a
Mallorca o a Eivissa, el desplegament mediàtic també se n’hagué de ressentir.
Per tant, la història del periodisme turístic de Menorca, en el curs de bona part
del segle XX, també acabaria presentant una radiografia més aviat parca i de
volada molt escassa.
Des del punt de vista mediàtic, el mapa hemerogràfic menorquí de
naturalesa turística podem ordenar-lo en tres etapes cronològiques. La primera,
abraça el primer terç, entre 1901 i la Guerra Civil. La segona, la que inaugura
l’aparició dels primers hotels turístics i la planificació dels nuclis pioners
d’urbanització de la costa, les evidències dels quals havien de fitar les dècades
dels 50, 60 i 70. I la tercera etapa aplegaria els anys del darrer terç del segle, amb
un segon estadi del període que es perllonga dins el temps que portam recorregut
del XXI. Com cal pensar, en cada una d’elles trobam fets de caràcter periodístic
que, en definitiva, ens dibuixen el panorama general del periodisme i
l’hemerografia turística de la històrica periodística menorquina. Vegem el detall
de cada etapa.
En els primers compassos del segle XX i fins a l’esclat de la guerra civil,
Menorca no ofereix encara un model de premsa que mereixi de ser titllada de
“premsa turística”. Hi ha, sí, informació turística, però no premsa entesa com a
estructura periodística consagrada a l’especialitat del periodisme de continguts
turístics. Encara que, tanmateix, haurem de referir-nos a alguna capçalera que es
voldrà a si mateixa, expressament, com a publicació turística, la tònica és que la
informació sobre el camp turístic no es presenti encara segregada del periodisme
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generalista; ni tampoc, que albiri els brots d’un eventual periodisme
especialitzat.
En aquest punt, potser no hi és sobrer que hom faci una digressió. El
periodisme turístic, que cal considerar una de les tantes modalitats del que es
denomina “periodisme especialitzat”, és aquell que opera a través de la recollida
i selecció de dades i de fets de naturalesa informativa, referits a l’actualitat
turística, sobre la qual en fa informació, opinió, interpretació i anàlisi, tot
adreçant-ho a l’opinió pública, en tant que subjecte passiu del fet periodístic.
Açò no obstant, no ens passa per alt que, ara mateix, no hi ha cap autor de
càtedra que parli, explícitament, sobre periodisme especialitzat en turisme; però
sí existeixen grans professors de periodisme que han inclòs la temàtica de
viatges en algunes de les seves obres. Recordem Mariano Belenguer89, de la
Universitat de Sevilla; o Javier Fernández del Moral i Francisco Esteve Ramírez,
els quals han definit el periodisme especialitzat com «aquella estructura
informativa que penetra i analitza la realitat d’una determinada àrea de
l’actualitat a través de les diferents especialitats del saber; aprofundeix en les
seves motivacions; la insereix en un context ampli; ofereix una visió global al
destinatari i elabora un missatge periodístic que acomoda el codi a l’audiència,
atenent als seus interessos i necessitats»90.

Significa, idò, que el periodisme especialista en turisme haurà de ser
aquell que estudia, interpreta i redacta la notícia turística que hom oferirà als
diferents actors que integren una societat que vol ser turística —o que ja ho és.
Aquesta nova branca especialista del periodisme modern tendeix a informar
89

BELENGUER JANÉ, Mariano, Periodismo de viajes: Análisis de una especialidad periodística, Editorial
Comunicación Social, Madrid, 2002.
90
FERNÁNDEZ DEL MORAL, Javier i ESTEVE RAMÍREZ, Francisco Áreas de Especialización Periodística, Ed.
Fragua, Madrid, 1999, pàg. 41.

170

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

sobre accions relacionades amb la superestructura, amb la planta, amb la
infraestructura i amb l’organització turística en sentit complert. També busca
posicionar els productes turístics d’una regió a través dels mitjans massius de
comunicació, creant així una important aportació al fenomen turístic mateix: des
de la difusió a la promoció d’esdeveniments directes o indirectes del moviment
turístic general, com són els aspectes geogràfics, artístics i culturals, els valors
patrimonials, mediambientals, etcètera91. El creixement vertiginós que ha
experimentat en els últims temps aquesta «indústria sense xemeneies», com algú
l’ha tipificada, exigeix posar en comú fets d’interès públic, realitzant prèviament
la investigació periodística per oferir d’aquesta manera una anàlisi profunda dels
fets turístics. Per açò, s’han d’investigar les dades de fonts primeres, entrecreuar
les mateixes, recollir dades concretes mitjançant les tècniques de l’entrevista,
etcètera, a més de comptar amb antecedents fidedignes i arxius de documentació
que permetin elaborar un missatge actual capaç de seduir els mercats emissors de
turisme cap a les zones receptores. A diferència de la majoria de les modalitats
de periodisme especialitzat, una de les finalitats del procés comunicacional és,
no sols informar, sinó també atreure i persuadir l’audiència a la qual queden
adreçats els missatges mediàtics.
Idò bé: l’anterior formulació teòrica al voltant del que denominam
“periodisme turístic”, trigarà a irrompre damunt Menorca gairebé setanta-cinc
anys, pel que ateny al segle XX. La precisió val per creure que, de les tres etapes
que abans hem assenyalat en l’evolutiva de l’illa, les dues primeres són, al
capdavall, etapes de “preperiodisme turístic”, i la tercera i última, ara sí, la d’un
periodisme turístic de debò, per com entrarà de ple en els paràmetres de
91

Sobre qüestions epistemològiques i sobre els fonaments conceptuals teòrics del binomi turisme i periodisme,
veieu la tesi doctoral, inèdita, de RODRÍGUEZ RUIBAL, Antonio, Análisis del turismo en las portadas de “El País”
y “El Mundo” (2006-2009), Universidad Complutense de Madrid, Facultat de Ciències de la Informació,
Departament de Periodisme I, Madrid, 2011.
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l’especialització i la concurrència d’una complexitat mediàtica, incloent-hi la
fundació de les primeres capçaleres periodístiques que neixen per ser premsa
turística i sols premsa turística.
Com ja hem maldat d’advertir, situar-nos en els períodes de preperiodisme
turístic no suposa cap absència d’informació turística. Molt abans del segle XX,
la premsa menorquina feia avinent la seva atenció pels esdeveniments noticiosos
que afectaven aquell camp. Un dels àmbits a través dels quals acabaria perfilantse una font informativa havia de ser el portuari, sobretot a la ciutat Maó, atès el
gran relleu històric de la rada. El ja esmentat Alfons Méndez ha practicat una
cerca sistemàtica a les col·leccions de premsa de finals del XIX i primers del
XX, fruit de la qual hi ha constatat contínues arribades d’embarcacions en viatge
de plaer, una manifestació primerenca de turisme nàutic i, en suma, de flux
turístic. Diu: «Un cop superades les turbulències associades a la Primera
República i a la darrera guerra carlina, a partir del 1877 el seu tràfec augmenta
ràpidament»92.

Resulta prou significatiu saber, per exemple, que en el primer semestre de
1879, els registres portuaris van comptabilitzar l’entrada de set iots privats, tots
de bandera anglesa, a bord dels quals anaven passatgers privats que fruïen
d’alguna singladura d’oci turístic93. En tot cas, se’ns apareix amb prou força una
consideració ben interessant per a la història del periodisme turístic. La proposta
és la següent: si un dels gèrmens evidents del periodisme turístic a tot arreu ha
estat el periodisme de viatges, per als territoris insulars com ara les Illes Balears,
és de creure —per evident i indefectible!— que un dels seus elements primigenis
haurà estat la crònica portuària i de moviment de trànsit marítim. Vull dir, la
92

MÉNDEZ, Alfons, Ibídem.
Diari El Bien Público del 6-6-1879, núm. 1868, informava així: «Desde el 1º de enero de este año hasta hoy
[día 6] han visitado nuestro puerto los reales ‘yachts’ Northumbria, Lady, Eisa, Pelican, Amethyst, Dreon,
Guinevene y Modwena». En total: 7
93
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inefable columna que acostumava d’incloure la llista de passatgers entrats o
sortits de les illes, com va passar durant dècades en la cronística menorquina. No
hi fa res que moltes de les notes informatives al respecte no es referissin a
viatgers en sentit turístic rigorós. No, no importa, perquè esdevé inqüestionable
que aquells que sí entraven o sortien de les nostres illes amb la intenció d’un
viatge turístic, hi quedaven perfectament registrats sempre. Fins i tot, en
determinades ocasions, hom hi feia una gasetilla expressa i singular, si
l’anomenada del viatger així s’ho valia.
A partir d’aquestes primeres notes informatives, idò, el degoteig temàtic
esdevindrà permanent a la premsa insular, absolutament natural i comú com ja
ho eren les gasetilles de política municipal, els successos, la vida teatral i
operística o les notes necrològiques de ciutadans distingits. En podríem esmentar
innumerables, d’exemples. Des d’un mer avís de lloguer d’una caseta a la cala
Alcalfar de Sant Lluís (al sud-est de l’illa) per als mesos d’estiu de l’any 1915, a
textos periodístics de major valor, com ara una gasetilla de factura molt
doctrinarista que combina informació, interpretació i opinió. Parla d’una
iniciativa d’un grup maonès que volia promoure la conversió de la vila
pescadora de Fornells en un focus d’atracció turística per a Menorca. Els fets es
remunten al mes de maig de 1900. D’entre els més eloqüents paràgrafs, deixi’m
espigolar-los aquests94: «[...] Parece que en la tarde del domingo último se
reunieron los iniciadores de este proyecto, ocupándose de varios extremos como
son la edificación de casas de recreo para darlas en alquiler o venderlas a los
veraneantes; la instalación de espaciosas casitas de baño y otros alicientes que
hagan grata la permanencia en dicho pueblo. También se ocuparon de la
importantísima cuestión del transporte […], acordando establecer un coche
94

El Bien Público, dimecres, 30-5-1900, núm. 8167, pàg. 2.
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automóvil que, partiendo de esta ciudad [Mahón], haga escala en Alayor y
Mercadal […]. Gustosos prestaremos desde las columnas de nuestra publicación
el más decidido apoyo para que se realice dicha idea, pues según el parecer de
los touristas que visitan esta isla, ningún pueblo de ella reúne cual el de Fornells
mejores condiciones para pasar el verano y restablecer su salud las personas que
necesitan respirar las saludables emanaciones del mar».

El pla, però, no va quallar, com tampoc no es consolidaria, ja dins els anys
1927, 28 i 29, la idea de fundar un hotel turístic, per obra d’un nucli inversor, les
individualitats del qual, a la vegada, romanien lligades a l’Ateneu de Maó a
través de la persona del seu president, Antoni Victory Taltavull. En plena
Dictadura de Primo de Rivera, i essent aquell personatge l’alcalde de Maó, va
intervenir en la fundació d’una publicació periòdica de partit anomenada Boletín
de la Unión Patriótica de Mahón; és a dir, la capçalera menorquina del partit
únic que Primo de Rivera havia fundat el 1924. De manera reiterada, aquest
paper va donar suport als projectes turístics dels quals la família Victory era part
interessada95.
Fou dins els anys vint que, per primera vegada, apareix una capçalera
periodística que va reclamar per a si la consagració turística. No tingué, però,
gaire trajectòria en el temps, ja que sols va durar dotze números, entre febrer de
1929 i gener de 1930. Fou de caràcter mensual, dirigida i confeccionada als
obradors d’Andreu Borràs Mòdena (1881-1942), impressor establert a la vila des
Castell, a tocar de Maó. A la salutació advertia el següent: «[...] Su programa [...]
consiste en fomentar el turismo, historiar deleitando y laborar sin descanso en
95

La proposta era crear un establiment que s’havia de dir Port Mahón Hotel, però la idea va fracassar. Anys
després, un fill de Victory Taltavull, Joan Victory Manella, esdevindria soci fundador de l’actual Port Mahón, un
dels pioners de la ciutat com a oferta hotelera per al sector turístic, creat el 1956.
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pro de los intereses generales de esta Roqueta [...]»96. Tècnicament, volia ser una
publicació molt ambiciosa, com mai no s’havia dissenyat res semblant a
Menorca. S’imprimia en tricromia com a procediment gràfic absolutament nou,
desconegut a l’illa. Els clixés es preparaven a Barcelona i després es procedia a
la tirada sobre paper setinat de bon gramatge. El resultat comercial, però, fou un
cost de producció excessiu, cosa que obligà Borràs a posar-li un preu massa alt:
una pesseta per un exemplar de setze pàgines (12 pessetes anuals per als lectors
nacionals i 20 per als domiciliats a l’estranger). A banda de formar un planter de
corresponsals arreu de les localitats menorquines, disposà de col·laboradors a
Sudamèrica (aprofitant, és clar, l’emigració illenca) i a Palma, amb la ploma de
Joan Móra. Així mateix, reunia un ventall de professionals periodístics
absolutament excepcional per a l’illa, per com disposà de fotògrafs, dibuixants i
gravadors, a banda els redactors de textos.
Tanmateix, en repassar la col·lecció, de seguida ens adonam que la
majoria de temes que hi són tractats no aborden de debò, i directament, la
temàtica turística. Ni empresarialment, ni laboralment, ni pel que fa a la dotació
d’una oferta de continguts, res no hi contenia, de matèries turístiques, en termes
periodístics. En aquest sentit, el director-propietari va cometre l’error innocent
de creure que només publicant textos sobre afers patrimonials i arquitectònics,
històrics i folklòrics, o donant-hi cabuda als relats literaris, les composicions
poètiques i la transcripció de partitures musicals, etcètera, ja contribuïa a la
projecció turística de l’illa. I que, ella mateixa, com a capçalera, esdevenia una
publicació de premsa turística autèntica. Avui, cal judicar aquest criteri com una
terrible equivocació de càlcul; per tant, una equivocació de concepte pel que fa
als requisits per esdevenir premsa turística. Amb el projecte de Menorca
Ilustrada, tal i com Borràs el va portar a terme, hi congrià uns continguts
96

Veieu el número 1, de febrer de 1929, article de «Salutación», pàg. 1.
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periodístics, número rere número, que no ajudaven a bastir un periodisme turístic
real. Al capdavall, lluny de contribuir als antecedents del periodisme
especialitzat en turisme, Borràs no féu altrament que aportar als annals
hemerogràfics de l’illa una revista de fesomia cultural i artístic, un punt
excel·lent per disseny i tècnica d’impressió, però res més. Si en el número
inaugural de Menorca Ilustrada llegim un article que reflexiona sobre el
fenomen turístic a l’illa i les grans dificultats estructurals per assentar-lo97, ens
cal esperar al sisè (juliol de 1929) per trobar-ne un altre, tant o més pessimista
que el primer. «Estamos en la isla muy ricos de buenas voluntades —que ens
remarca— y muy pobres de dinero para cualquier empresa que redunde en bien
y buen nombre de nuestra pequeña patria. ¿Turismo? Cualquiera [puede]
admirar en el balconaje que da al mar, en el mal llamado jardín municipal de
Mahón, el soberbio hotel que tantas veces se ha levantado in mente, y que, de
haberse levantado, hubiese sido lo mismo, ya que aquí pocas comodidades y
horas de solaz largas podemos ofrecer al turista, y sobre todo al turista rico»98.
Després d’aquest article de naturalesa turística pura, cap altre text no hi trobam,
cap més.
Com que l’edició no tenia venda a penes entre els lectors, Borràs va
concebre un pla de salvació, tot obrint el compàs mediàtic a Mallorca. «Al
empezar el segundo año de publicación de esta Revista, y en atención a los
deseos expuestos por valiosos elementos de nuestras islas hermanas, se titulará
97

Tanmateix, hi trobam algun cas de textos periodístics d’intenció turística. És el cas de l’article de Llorenç
Lafuente Vanrell titulat «Menorca y el turismo», febrer de 1929, núm. 1, pàg. 5. Per allò que hi escriu, de seguida
ens adonam del punt encara prehistòric, si val el qualificatiu, en què es trobava el fenomen turístic a l’illa. «No
estamos preparados para el turismo —que hi assegura—, porque nos falta el órgano vivo y activo que, con
método, continuidad y plan adecuado, nos ponga en condiciones de ofrecer comodidades cosmopolitas,
conservando cuidadosamente lo típico y característico». O aquesta altra consideració: «Si Menorca se decide a
querer figurar en los itinerarios del turismo, se ha de imponer una especial disciplina y ha de convencerse de que
no puede limitarse a que los extraños la favorezcan con su benevolencia, sino que debe poner de su parte todo lo
que haga falta para que el esfuerzo exterior sea mínimo y el orden interior sea rotundamente máximo».
98
Article titulat «Turismo», juliol de 1929, pàg. 11, signat pel pseudònim El Solitario de Menorca.
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Baleares, siendo su principal objeto el fomento del turismo»99. El projecte podria
ser considerat una mena d’intent de resurrecció d’una capçalera anterior de
Palma de gran èxit de lectors. Em referesc a aquell altre Baleares, la revista
il·lustrada de literatura, arts i comerç que havia fundat el periodista mallorquí
Enric Vives Verger, editada entre el 7 de abril de 1917 i el 15 de desembre 1923,
amb una tirada gens minsa de 2.500 exemplars.
La transformació de Menorca Ilustrada en una publicació interinsular va
aconseguir bona acollida entre les publicacions col·legues de Maó i Ciutadella.
Entretant —brandava amb prou optimisme Borràs—, «en Mallorca fiamos en la
nobleza del “Día”, “Correo de Mallorca”, “Última Hora”, “Almudaina”,
“Vanguardia Balear” i “Cultura”, [de] revistas de atracción y cultura, [de]
centros de turismo, [de] esa pléyade de diarios y personalidades del campo
científico y culto, para que se apresten a darnos una buena mano que necesitará
“Baleares”, que ha de ofrecer todo lo que sepa en propagandas, fotograbados,
estilos literarios y desear el bienestar con sus ansias de renovación para las islas
Baleares. Y, en Ibiza, allá los entusiasmos del “Diario de Ibiza” y del
“Resumen”; los amantes de lo suyo; el gran grupo de ibicencos con su incasable
Sr. Román al frente, también se aprestarán a secundar el esfuerzo de “Baleares”,
apoyada por sus hermanas Mallorca y Menorca, que no tiene otro empeño que
dar a conocer el archipiélago a muchos españoles que no conocen aún ni su
posición ni las bellezas que atesora; al extranjero, demostrando con el cliché y
con la pluma que somos una parte integrante y principalísima del suelo español
[…]»100.
Al mes següent, el gener de 1930, la revista s’acomiadava dels
subscriptors menorquins, tot anunciant-los que havia de ser transformada amb el
99

Article editorial «Nuestras reformas», número 10, novembre de 1929, pàg. 1.
Article «Reforma y… fraternidad», desembre de 1929, núm. 11 pàg. 1.
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nom de Baleares. Fins i tot, hi féu aquest avís: «Próximamente, pasará nuestro
director a Palma e Ibiza con el fin de nombrar el cuerpo de redacción en cada
una de dichas islas hermanas, y realizar cuantos trabajos se requieran para que
pronto pueda aparecer “Baleares”»101. L’ambició picava amunt, ja que havia
previst, en una primera etapa de llançament, repartir 1000 pessetes en premis per
als millors dibuixos per a la portada de la revista, per a les millores col·leccions
de dotze vistes panoràmiques de l’arxipèlag i, fins i tot, per als millors dissenys
de calçat d’home i dona102. Els somnis d’unió de totes les nostres illes en un
mateix projecte de premsa turística no veié mai la llum, però. Restà constret en
una il·lusió frustrada; i, a curt termini, Menorca conegué una frenada radial als
intents de constituir un cas aquilotat de premsa turística.
Aquella fallida de la línia editorial de Menorca Ilustrada no era, però, la
primera de la història periodística insular. Borràs Mòdena, al capdavall, s’havia
limitat a reproduir una modalitat de capçalera que ja havia estat assajada —
també amb fracàs— per un advocat establert a Maó a començament de segle,
Augusto Álvarez Bañón. Aquest home havia fundat Menorca Gráfica, una
revista setmanal il·lustrada. Tingué sols una vida efímera de trenta números,
entre el 18 de setembre de 1927 i 29 d’abril de 1929. Com després farà sense
solució de continuïtat Borràs Mòdena, també Álvarez Bañón s’havia acontentat a
enfocar els continguts periodístics en el terreny de les meravelles geogràfiques i
paisatgístiques de Menorca; en exalçar els valors culturals i patrimonials; a
donar llum a les composicions poètiques dels col·laboradors, tots ells diletants
de la literatura, però freturats encara d’una autèntica personalitat periodística,
allunyats de la més elemental noció sobre les especialitats del periodisme 103. Per
101

Anunci publicitari «Nuestras reformas», Ibídem, pàg 15.
Ibídem, pàg. 16.
103
En un intent de salvar l’agònica existència de la revista, el director va intentar la introducció de certs canvis
temàtics en els darrers números abans del tancament. Hi va introduir, per primera vegada a la premsa
102
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hora cronològica —just en els primers compassos del segle XX—, no podia ser
d’altra manera. En el número inaugural, el director no va fer cap esment al
fenomen del turisme en el seu article de salutació, però sí un dels col·laboradors.
Antoni Lliteres Coll signà un text que volgué acoblar tots dos conceptes. El titulà
«Menorca Gráfica y el turismo». Entre d’altres criteris, hi esgrimí el següent:
«Menorca Gráfica es la revista que estaba por hacer. Hora era ya de que naciera
para poder cumplir con la patriótica labor de difundir gráficamente los
sorprendentes atractivos y las insospechadas bellezas de este minúsculo país [...].
Ha nacido oportunamente: en el preciso momento en que la idea de industrializar
el turismo en esta isla va cristalizando con la proyectada construcción del Hotel
Port Mahón [...]. Es necesario, de todo punto conveniente, abrir en Menorca las
puertas al turismo […]. Deseo que Menorca Gráfica pueda cumplir este fin. Si
lo alcanza, nuestra isla florecerá con nueva vida. Y entonces comprenderán los
espíritus estancados que la aparición de la revista vino a llenar una necesidad de
largo tiempo sentida entre los isleños»104. Entretant, però, la publicació va
negligir qualsevol forma d’atenció periodística al debat que hi havia encetat, a
Maó, al voltant de l’oportunitat de bastir el primer hotel turístic. O va romandre
passiu pel que fa al debat teòric que sobre turisme desfilava a les pàgines de la
Revista de Menorca, o a la premsa diària. En general, no sabé prestar l’atenció
deguda a cap manifestació noticiosa sobre el fet turístic. Fou la mateixa conducta
equivocada que després observaria Menorca Ilustrada, la segona capçalera que,
nominalment, es reclamava interessada en el turisme.
Acabava aquí, per tant, la primera etapa preperiodística de l’especialitat.

menorquina, les cròniques de boxa; és clar, referides a combats disputats a la península, ja que a Menorca no es
practicava enlloc, o gairebé. A més, optà per reproduir gravats i fotografies de pel·lícules i actors que
començaven a estar de moda a les cartelleres espanyoles.
104
LLITERES COLL, A., «Menorca Gráfica y el turismo», dins la revista Menorca Gráfica, 18-9-1927, núm. 1,
pàg. 17.
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La segona, que hem delimitat entre la postguerra i l’establiment de les
primeres ofertes turístiques empresarials de Menorca, va cursar amb un
panorama encara més desolat, potser, que la del primer terç del XX. És també, a
parer meu, una etapa de preperiodística en el camp turístic. Tampoc entre 1939,
any d’acabament de la Guerra Civil, i 1956 —any d’inauguració de l’Hotel Port
Mahón, amb vocació plenament turística—, no hi trobam la creació d’una
premsa turística. Sols hi ha informació generalista que, quan així pertoca, parla
d’afers turístics, però sense afanys d’especialització periodística explícita. Els
mitjans del període quedaven reduïts al diari insular Menorca, editat a Maó des
de 1941; la revista setmanal El Iris, de Ciutadella, que circulava des de 1943; i,
també en aquesta darrera localitat, l’emissora diocesana anomenada “Radio
Misión”, de l’any 1955, però que, de seguida, acabaria integrada a la Cadena de
Ondas Populares Española (COPE).
Idò, el cas és que cap d’aquests mitjans periodístics no demostrà una
vocació de premsa turística, en el si d’una societat menorquina —val a remarcarho— més tost hostil als primers batecs de la indústria de l’oci; una hostilitat que
de seguida aniria d’augment per devers 1973, quan es produirà el rebuig
fortíssim a urbanitzar l’Albufera des Grau, amb una febril mobilització popular.
Menorca havia de ser, ben prest, una illa que, anys a venir, feria córrer per parets
i murs aquells grafits de mala brama que esbombaven: «Prou turisme!», «No
volem turisme!», o «Qui estima Menorca, no la destrueix!».
El rebuig prou cridaner, a més a més, s’expandia en el si d’un model
econòmic tingut per equilibrat i molt assenyat, perfectament consolidat en una
estructura de tres potes harmòniques que combinava, per terços iguals, el sector
agrícola, l’industrial i el de serveis, sense hipertròfies per cap branca. Eren els
anys d’allò que els experts acadèmics han denominat «via menorquina del
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creixement». Segons ella, el sector turístic no apareix fins a la segona meitat dels
seixanta, i serveix, en bona part, a la demanda interior o a la dedicació interior de
renda, i assoleix un pes notable però no decisiu en funció del seu valor afegit;
encara que, tanmateix, introdueix un element de pressió, per via dels productes
de consum i de la mà d’obra. La revalorització dels terrenys en el període 196575 —que consideren els estudiosos— palesa 1’embranzida turística i esdevé una
renda de situació dels menorquins o un transvasament de renda dels sectors
turisme i construcció cap als propietaris de la terra105. En conseqüència,
l’orientació turística de l’economia menorquina començava de ser una realitat
comprovable, inclosa la ruptura de l’equilibri intersectorial que fins llavors havia
predominat.
Però el món turístic, en aquelles dècades, era encara tan feble i de tan
minvada força empresarial, que cal adonar-se d’un detall gens banal. El Foment
del Turisme, que va irrompre el 7 d’agost de 1932, va romandre presidit per
personalitats que res no tenien a veure —o ben poc— amb el sector. La
tendència canviaria amb l’elecció de Tomeu Gili Amengual, un directiu de les
agències de viatges que prengué possessió del càrrec l’any 1980, mig segle
després de la fundació. Abans, tots els directius eren, o notaris, o advocats de
l’Estat, o metges, o farmacèutics o botiguers, o empresaris industrials 106. De cap
manera, però, s’encarnava en homes o en empreses relacionats amb els
interessos

turístics,

hotelers,

de

la

restauració,

de

la

planificació

d’urbanitzacions, etcètera. No s’hi desprenien, per tant, punts de connexió prou
íntims entre els dirigents del Foment i el sector econòmic. Igualment
105

Per a una comprensió completa del procés, veieu La via menorquina del creixement, FARRÉ-ESCOFET, Emili,
SURIS, Josep Maria, i MARIMON SUNYOL, Ramon, Serveis d’Estudis de Banca Catalana, Barcelona, 1977.
106
L’únic excepció a la pauta descrita, anterior al 1980, havia estat la figura del president Joan Victory Manella
(1946-1964), el qual l’any 1956 va participar en la construcció de l’Hotel Port Mahón; el 1963, en la del Carlos
III; i el 1965, l’Agamenón. I encara, també el 1965, el veiem intervenir en la creació del Santo Tomás, des
Migjorn Gran.
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significativa és la dada que una de les primeres urbanitzacions turístiques
costaneres aixecades a Menorca107 (any 1960, a Cala en Porter, al sud) tingué
com a element empresarial capdavanter un apotecari: el maonès Joan Antoni
Seguí Mercadal.
Ara bé, per a la història de la premsa turística, el Foment haurà de ser
algun dia estudiat com a veritable cèl·lula organitzada en el paper de font
periodística al servei dels mitjans de comunicació. Vull dir que, per aquells anys,
va començar la funció de nucli d’agitació periodística per a l’especialitat
turística. Els cronistes i redactors, per primera vegada, hi acabarien disposant
d’una matriu institucional per assegurar el subministrament informatiu constant
de la notícia.
Quan Emili de Balanzó Fernández, barceloní, arribà a l’illa de Menorca
l’any 1968, va fer-se càrrec, professionalment, de la secretaria general de
l’entitat. Avui, ell mateix recorda que hi va trobar un evident divorci, una
fractura entre la societat illenca i el turisme. Seria, però, en aquells primers anys
de tasca professional que acabaria instituint una mena de nucli informatiu. I així,
el Foment, a banda les funcions de promoció i propaganda turístiques que li eren
pròpies, endegà una dinàmica d’alimentació periodística sistemàtica. Amb
regularitat, les notícies del sector començaren, idò, de fluir cap als diaris de
l’illa; i, simultàniament, a promoure el coneixement turístic de Menorca dins la
premsa espanyola i la internacional de molts països. En aquesta línia de treball,
el Foment actuava com una espècie d’ens amfitrió per als reporters que hi
viatjaven. No seria gens senzill escometre-ho des del punt de vista de la
quantitat, però ben segur que confegir la llista sencera dels reportatges gràfics i
textuals que el Foment va ajudar a elaborar per a la premsa de tot el món, ens
107

Segons els registres d’Alfons Méndez, la primera urbanització turística de Menorca fou la de la Punta Prima
(Sant Lluís) l’any 1956, mitjançant un projecte dissenyat per Serafí Alzina, arquitecte tècnic.
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reuniria una obra periodística ingent i potser descomunal: un tresor de
periodisme turístic de primera importància que, tard o d’hora, algú hauria
d’escatir.
Ja en el trànsit cap a la tercera etapa del periodisme turístic de Menorca
que havíem delimitat al principi, hi tenim un altre element d’interès. El Foment
va crear les seves pròpies publicacions periòdiques. No tingueren, en realitat,
gran presència ni una llarga durada, però les hem d’apreciar pel fet de ser
pioneres en la seva modalitat de publicació periòdica. Contribuïren, és clar, a
augmentar la dimensió comunicativa del Foment. El producte resultant fou
l’edició, per compte propi, d’una capçalera que s’anomenà Fomento del Turismo
Informa. Hi ha tres etapes. La primera, endegada el 1976, actuava com a simple
carta circular per als socis. Oferia anàlisis de mercats i difonia, dins el circuït
orgànic del mateix Foment, notícies turístiques i notícies directives referides a la
vida corporativa. Després, el 1984, va ser reformada sota el nom que hem
assenyalat, amb periodicitat irregular. Posteriorment va ser reconstituïda en un
butlletí turístic mensual que es mantingué fins al 2007. La redacció dels
exemplars sempre va ser una obra individual del secretari general De Balanzó.
Totes tres versions (butlletins i revistes) suposen una aportació al que cal
denominar “premsa orgànica” o “premsa corporativa”. Però, examinades amb
deteniment, es tracta, en efecte, de les primeres publicacions periodístiques
especialitzades en turisme del panorama hemerogràfic menorquí. I açò no
obstant, no perderen mai la condició de capçaleres corporatives, per com
s’adreçaven només als socis de l’entitat o a institucions col·laboradores. No
aspiraven a tenir una difusió oberta sobre la massa social del que entenem com a
‘opinió pública’.
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Segons pràctica comuna en la majoria d’organitzacions empresarials i
econòmiques d’aquells anys finals del segle XX, també el Foment del Turisme,
en tant que organització del sector, va desplegar una estratègia d’aproximació als
mitjans de comunicació convencionals. Aspirava, és clar, a forjar-se un nom
institucional i a guanyar-se una sintonia social, i millor si ho afrontava per
camins actius. Una solució prou resolta de donar-se a conèixer fou assegurant-se
la seva presència mediàtica. Per tant, el servei de secretaria general anà
introduint recursos propis d’un departament de premsa i de comunicació i; fins i
tot, d’un cert màrqueting que, a més a més, havia de suposar-li un afermament
de la seva imatge corporativa. És així que, per a la història del periodisme
turístic, el Foment cal veure’l com un agent que va posar en valor totes les eines
tradicionals dels gabinets de premsa. Des d’aquesta perspectiva, va esdevenir un
organisme introductor de les beceroles de la comunicació corporativa
tradicional. Aleshores, afinà un seguit d’instruments com ara la nota de premsa,
la convocatòria de premsa, el dossier de premsa i el clipping de premsa108.
Com que la progressió econòmica del turisme, en aquests inicis dels anys
vuitanta, ja era de prou volum, es donà pas a una tercera i darrera etapa, en què
el periodisme que hi tingué associat admet la consideració de “premsa turística”.

108

Entenem per “nota de premsa” la comunicació, normalment escrita, que hom envia als mitjans per tal de
difondre una informació susceptible de despertar interès periodístic, amb l’objectiu que sigui publicada o
abordada pels periodistes a través dels formats textuals que estimin convenients. Per “convocatòria de premsa”:
el comunicat que anuncia la pròxima celebració d’un acte o un esdeveniment d’interès informatiu (sovint una
roda de premsa) amb l’objectiu que els mitjans li atorguin cobertura. Per dossier de premsa: el document bàsic
que acompanya les notes de premsa i les convocatòries. És de caràcter documental, no noticiós. I per “clipping de
premsa”: la recopilació de les notícies, articles, etc., o de qualsevol referència en general que els mitjans de
comunicació realitzen al voltant de la nostra organització. És útil per comprovar l’eficiència de les estratègies
comunicatives. Actualment, i atesa la dissolució del Foment del Turisme, tots aquests materials periodístics han
estat traspassats a l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) per a la seva salvaguarda i per a futurs estudis
d’investigació.
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Quedaven tancades, així, les etapes de preperiodisme que, segons la nostra
ordenació convencional, abraça de 1901 a 1980109.
Econòmicament parlant, el període coincideix amb l’etapa actual, aquella
que, en opinió de determinats experts, com Carolina Beltran110, hom hi constata
la dissolució de la via de creixement de finals dels setanta i principi dels
vuitanta, per evolucionar cap al sector turístic, alhora que s’hi registra una
simultània recessió dels sectors tradicionals. És, en definitiva, una etapa
econòmica insular marcada per la terciarització turística i per la incorporació
dels sectors de serveis de major valor afegit, el quaternari i el quinari111.
En aquest context de conjuntura, el periodisme turístic hi trobarà fàcil
aclimatació, diríem; i s’hi afavorirà una ràpida expansió de productes i de
capçaleres de premsa dedicades a tractar el turisme en termes d’especialització.
Els aspectes periodístics que hauran de determinar la tercera etapa, són els
següents:
 L’aparició d’una capçalera turística en sentit íntegre de l’expressió,
anomenada Roqueta, que, a més a més, serà redactada en anglès.
 La introducció de la temàtica turística en l’estructura de seccions
d’un periòdic diari d’informació general.
 La irrupció del fenomen editorial de les revistes anuals sobre
turisme i adreçada als turistes.

109

Que valgui una advertència: la dècada dels setanta, sobretot a partir de les mobilitzacions a favor de
l’Albufera des Grau, són anys que actuen com a període de trànsit de tot el preperiodisme turístic anterior al
periodisme turístic en plenitud que hi vindrà de seguida.
110
Però no sols Carolina Beltran. Abans d’aquesta investigadora, ja havien anunciat la fi de l’equilibri
intersectorial experts com Guillem López Casasnovas, Joan Rosselló, Miquel Àngel Casasnovas i Alfons
Méndez. Ho feren a les darreries dels anys vuitanta.
111
Veieu BELTRAN ANDREU, Carolina, Revisant la via menorquina: crisi i permanència d’un model de
creixement, 1980-2010, tesi doctoral, inèdita, UIB, 2013.
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Per si sols, els tres nuclis que queden esmentats donen peu a múltiples
consideracions i a detallar-ne les especificitats que hi duen aparellades. No
m’estaria permès, però, allargar excessivament el torn de paraula. Faré idò de tot
plegat una síntesi per concloure la meva intervenció.
Dins la tercera etapa, Roqueta,
el magazine en anglès de Menorca, ha
de ser vista com la publicació
monogràfica absolutament pionera en
el sector. Va ser fundada el 1968 per
la Impremta Sintes Rotger de Maó, els
obradors de la qual rescataren un nom
de capçalera que havia conegut dos
antecedents, per bé que dedicats a
matèries

periodístiques

no

turístiques112. El 1970 va ser dirigida i
confeccionada per Javier Hernández
Montesinos113. I, uns anys després, va
passar a ser propietat d’una anglesa, Annette Bell, que avui edita nou números
anuals circumscrits als mesos de temporada turística, a tot color i paper estucat.
És una publicació que combina la informació noticiosa i els reportatges amb les
notes de serveis (horaris, transports, agenda cultural i d’espectacles, adreces
útils). Se n’edita una tirada de devers 5000 exemplars i circula per la comunitat
112

El primer antecedent fou el setmanari d’informació general, bilingüe i d’orientació editorial regionalista La
Roqueta (1912-1913); i el segon, Roqueta, un setmanari esportiu cultural, amb només tres números editats el
març de 1952.
113
També amb la participació d’Hernández Montesinos, el juliol de 1978, el Club Marítim de Maó va crear la
fulla informativa trimestral Escota, sota la direcció del periodista Antoni Verger Canals. Fou durant la
presidència de Basilio Sastre. Va durar fins 1979. Encara que pretenia, és clar, el foment dels esports nàutics i
d’esdevenir canal de comunicació corporativa dels socis de l’entitat amb la seva junta directiva, una altra de les
finalitats principals era l’animació del turisme nàutic a l’illa de Menorca. Avui dia, aquesta publicació s’edita
amb caràcter anual amb el nom Club Marítimo de Mahón, cinquena època (1996).
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anglesa assentada a Menorca, però també entre la població flotant de parla
anglesa que hi fa turisme. Fins i tot, disposa de subscriptors domiciliats a
Anglaterra que mantenen vincles personals amb l’illa. Constitueix l’únic cas de
premsa turística —d’ara mateix i de la història hemerogràfica— editat en una
llengua no oficial a l’illa.
Lingüísticament hi ha, tanmateix, un altre cas que vull esmentar-los,
encara que no fou concebut per als turistes en trànsit. Estic parlant de
l’experiència del diari Menorca del tombant del segle XXI que dedicava unes
pàgines d’informació menorquina en anglès, una vegada a la setmana. Van
començar a publicar-se el 28 de març de 2002 i van sortir per última vegada el
15 de març de 2011. La idea va néixer del subdirector d’aleshores, Juan Carlos
Ortego Elvira, amb la pretensió que, a mig termini, tingués entitat pròpia, similar
al Mallorca Zeitung que publica el Diario de Mallorca o el Daily Bulletin
d’Última Hora. Sols arribaren, però, a quatre pàgines amb caràcter de
suplement. De bon principi, eren dues; i durant algun temps van ser tres. El
contingut s’ocupava, sobretot, d’oferir un resum de notícies locals del mateix
diari Menorca, i, poques vegades, articles originals adreçats expressament a la
colònia britànica. Anava dirigit als anglesos residents, açò sí; però contenia un
atractiu escàs per als anglesos transeünts o els turistes. Les notícies eren
redactades per Christine Watersson. Durant alguna temporada va incloure
publicitat en llengua anglesa, que era un altre objectiu empresarial, fins que va
perdre interès com a marc publicitari. Els efectes de la darrera crisi econòmica
feren que l’empresa editora desistís de continuar l’edició.
En canvi, molt més significatiu va ser, en el mateix diari, la iniciativa de
crear una pàgina turística setmanal. El projecte va suposar l’entrada de la
temàtica turística dins l’ordenació i la paginació del diari. Per primer cop, el
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turisme s’introduïa en una capçalera generalista amb secció pròpia114. Va anar a
càrrec del periodista Lluís Vergés Ferreró, que tingué cura de la seva redacció
tots els dimecres del 27 de gener de 1988 a l’11 de juliol de 1990, en què la
paginació del diari fou de nou modificada, tornant a una ordenació clàssica de
predomini geogràfic115.
Per

a

intervenció,

acabar
just

la

meva

faré

una

consideració esquemàtica en relació
al fenomen de les revistes turístiques.
Ben entès que no al·ludesc a les guies
per a viatgers ni a les publicacions de
butxaca dedicades a l’oci del lloc que
hom visita. Em referesc, en realitat, a
una

mena

de

publicacions

periòdiques de naturalesa turística,
elaborades amb gran qualitat tècnica,
fotogràfica i d’excel·lent disseny, a la
manera dels magazines gràfics i
il·lustrats. Per al cas de Menorca,
entre les acaballes del segle passat i els nostres dies, tenc registrades nou
capçaleres116. El número és ben eloqüent, perquè des del punt de vista quantitatiu
114

Aplicant un criteri molt ampli, sols hi podríem considerar un antecedent remot de la secció de turisme del
Menorca. Em referesc a una inefable secció del santlluïsser Antoni Pons titulada «El aeropuerto es noticia».
Suposà la, diguem-ne, versió aèria de la decimonònica gasetilla sobre moviment portuari i de trànsit de
passatgers arribats o sortit de l’illa en els vapors correus que connectaven regularment Menorca amb Mallorca i
la península.
115
L’empresa editora del diari Menorca havia editat tres suplements turístics de gran ambició tècnica i de
continguts els anys 1960, 1962 i 1967, que denoten, per a l’època, una persistència d’interès pel fenomen del
turisme a l’illa.
116
Els títols són: Bienvenidos, Menorca Magazine, Menorca: Your holiday companion, Fresh People Magazine,
Bini Magazine, Menorca Golf Magazine, Menorca Life, Ciutadella: Descúbrela con los cinco sentidos, Portum,
Menorca 100 x100 i Temporada turística: Última Hora Menorca. Aquesta darrera, però, ha desaparegut, arran de
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contrasta amb un panorama mediàtic a l’illa que, ara mateix, és sols format per
un periòdic diari, tres emissores de ràdio i cinc revistes de premsa forana. Vull
dir, per tant, que a Menorca, actualment, s’hi observa un model de comunicació
de premsa convencional que és format per un número de mitjans igual al número
de revistes turístiques: nou en cada cas. El fenomen dóna per a l’anàlisi.
La capçalera pionera de la sèrie va ser creada per Editorial Menorca l’any
1981117, quan va llençar el que, primerament, anomenà Menorca: Isla blanca y
azul. De seguida, però, es transformà en la publicació Menorca Bienvenidos,
que, trenta-quatre anys després, encara roman en circulació. Les característiques
comunes que les defineixen, com cal suposar-ho, són:
 Fan una periodicitat anual.
 Distribució gratuïta en la pràctica totalitat dels casos.
 Són plurilingües; però cap no adopta el català com a llengua
vehicular del producte.
 Presenten formats de gran disseny i excel·lent qualitat tècnica
 Són profusament i artísticament gràfiques.118
 Recorren a una combinació de gèneres que fluctuen entre el
reportatge paisatgístic, geogràfic i sobre riquesa patrimonial, i les
notes d’informació útil: horaris, programes d’activitats, transports
públics, guies gastronòmiques, telèfons i adreces d’interès, etcètera.
l’entrada de l’empresa del Grupo Serra en el Consell d’Administració d’Editorial Menorca com a nou soci
majoritari, un producte genuí de la qual és Bienvenidos. També s’han editat en algun moment, malgrat que avui
han desaparegut: Focus on Menorca (maig-desembre 2011) i DTutto Menorca (agost 2013).
117
Es tracta de l’empresa editora del diari Menorca, la publicació degana del panorama periodístic menorquí
creada el 1941, però que avui ja no és empresarialment menorquina, per com va ser comprada pel Grup Serra de
Palma de Mallorca.
118
Pel que fa l’idioma tenim: Bienvenidos (bilingüe anglès i castellà), Menorca Magazine (trilingüe castellà,
anglès i alemany), Menorca: Your holiday companion (monolingüe anglès), Freshpeople Magazine (bilingüe
anglès i castellà), Bini Magazine (bilingüe anglès i castellà), Menorca Golf Magazine (bilingüe anglès i castellà),
Menorca Life (bilingüe anglès i castellà), Ciutadella: Descúbrela con los cinco sentidos (bilingüe anglès i
castellà), Portum (bilingüe anglès i castellà), Menorca 100 x100 (pentalingüe castellà, anglès, alemany, francés i
italià) i Temporada turística: Última Hora Menorca (monolingüe castellà).

189

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

 Els gèneres periodístics que s’hi ofereixen (principalment, el gran
reportatge, com queda dit) acostumen a processar-se amb exclusió
absoluta de la crítica. I així, conformen un perfil periodístic que
podríem denominar “premsa de paradís”.
 Generalment són capçaleres editades per les mateixes empreses
turístiques, fet que exacerba la tendència a produir “premsa de
paradís”. O bé la fan empreses periodístiques convencionals que hi
veuen un producte d’alta contractació publicitària, assegurada i
fàcil, de tarifes atractives, com potser no aconsegueixen per a
l’edició habitual del diari, setmanari o emissora de ràdio.

Caldria, però, que tot aquest univers tan peculiar de premsa turística de
fins a nou capçaleres per al cas de la premsa turística menorquina, fos sotmès a
un precís anàlisi de modalitats, de diagramació i semiòtica i d’elecció de gèneres
periodístics. Aquí sols queda la proposta anunciada.
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LA PREMSA FORANA I EL TURISME
RAFEL PUIGSERVER POU
Doctorand en Història per la Universitat de les Illes Balears, Màster en Comunicació pel
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez) i membre del Grup d’Estudi de la Cultura,
la Societat i la Política al Món Contemporani de la Universitat de les Illes Balears.

Quan parlam de premsa forana, fem referència al fenomen específic de
premsa local, caracteritzat per presentar la realitat amb consciència identitària
amb una important contribució a la defensa de la llengua i cultura pròpia. La
seva gran incidència i difusió, a més de la proximitat de la informació fan que
siguin uns mitjans molt populars i arrelats, cosa que complementa i enriqueix el
marc comunicacional i cultural en català a Mallorca.
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Són molts els pobles o nuclis que al llarg de la seva història d’aquests
trenta anys han tengut i, encara conserven, publicacions locals. El turisme ha
format part de les seves pàgines si bé la seva incidència és mostra més evident
en aquelles publicacions que estan destinades a localitats turístiques. Ens estam
referint a publicacions com Voramar i Veïnats a Calvià, Ca’n Picafort a Santa
Margalida, Cap Vermell a Capdepera, Porto Cristo a Manacor, Cala Millor7 a
Son Servera, Badia d’Alcúdia, etc. Això no vol dir que el els temes turístics no
hagin tengut ressò a la resta de publicacions de la part forana però per proximitat
amb el fenomen turístic aquestes són les publicacions que més n’han parlat.

Alguna publicació fins i tot va tenir pàgines en llengües estrangeres com
fou el cas de Cala Millor 7, amb un grapat de pàgines en alemany patrocinades
pel tou operador TUI Service, i no podem deixar de citar el París-Baleares, per
raons òbvies, com que part dels seu públic objectiu era els residents d’origen
mallorquí a França.
També algunes d’aquestes publicacions també feien especials sobre zones
turístiques com el que va editar Perlas y Cuevas el setembre de 1982, quan va
dedicar un especial a Cala Millor – Cala Bona amb motiu de la III setmana del
turista, programa de la qual seva editar en castellà, alemany i anglès. Des de
llavors sempre se va fer ressò d’aquesta setmana turística. Resulta curiós que
Perlas y Cuevas que se publica a Manacor realitzàs un especial o si més no es
fessin ressò d’una altra zona turística que no li era pròpia.
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Els articles i aportacions històriques

Una

de

les

contribucions

més

importants que ha aportat la premsa
forana ha estat la difusió de les realitats
històriques locals, per a molta gent
desconeguda. La història de molts de
pobles és coneguda gràcies a la tasca de
recerca dels erudits locals. I el turisme
també ha estat objecte d’investigació. A
la revista Voramar de Calvià el juliol de
1978 es publicava un interessant article
amb el títol «El turisme a Calvià abans
de la Guerra Civil (1930-1936)»119, amb
un especial interès en mostrar els
principals centres turístics existents en aquest municipi, amb referències als
mitjans de transport, sobretot marítims, amb una comparació amb altres
municipis turístics i finalment amb una taula amb les dades personals dels
turistes que residien a Peguera, sa Porrassa, Portals Nous i Ca’s Català el 1933.

El juliol de 1890, la revista de Can Picafort va publicar dues pàgines
sobre la història d’aquesta localitat de Santa Margalida, des de la construcció de
la primera casa el 1890 a la creació de l’Associació de residents i propietaris de
1965120. Un altre article a destacar és el que signà Isabel Servera a la revista Cala
119

«El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil (1930-1936)» a Voramar, núm. 57-58. Juliol – agost de 1978, p.
10-25.
120

«Breve Resumen De Historia De Santa Margarita. Segunda Parte: Can Picafort» a Can Picafort, núm. 96,
juliol de 1990, p. 49-50.
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Millor 7 sobre l’evolució de la promoció turística, en la qual considerava que la
sobreocupació (l’overbooking que ja apareix en articles dels anys setanta) com la
pitjor promoció turística121.

Els mitjans amb posicions favorables al turisme

Les revistes locals de les zones turístiques han tengut generalment línies
editorials més favorables al sector turístic i han servit per fer prendre consciència
de la importància del turisme dins la nostra societat. Aquestes revistes, moltes de
les quals, subsisteixen gràcies als anuncis publicitaris, tenen les seves pàgines
plenes d’anuncis d’hotels, restaurants i dels patronats de turisme municipals,
com es veu a la imatge del costat.
No és d’estranyar doncs, que les publicacions locals de les zones
turístiques fessin una aposta oberta cap a un model econòmic basat en el
desenvolupament turístic per sobre altres qüestions que eren objecte de
reivindicació per part d’altres revistes de la premsa forana, més centrades en
llengua, cultura i patrimoni. Això no significa que aquestes no tractessin
aquestes temàtiques. Una de les primeres referències al sector turístic a les
pàgines de la premsa forana la trobam a un article signat per Mateu Joan Florit a
la revista s’Arenal de Mallorca en què, acompanyada d’una foto de dues dones
sense roba, s’apostava per un tipus de turisme nudista o naturalista com feien a
Girona. Florit afirmava que:

Amb molts pocs doblers, amb un mínim d'infraestructura, es podria designar dins
el terme de S'Arenal un lloc reservat per practicar-hi el naturisme, és a dir, el

121

«La Evolución De La Promoción Turística» a Cala Millor7, núm. 33, març de 1991, p. 27-28.
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nudisme integral ja que el top-less és practicat lliurement i acceptat per quasi
tothom. Un lloc reservat (...) atreuria, si es feia la deguda promoció, a gran nombre
de Clubs Naturistes dels que es troben arreu d'Europa (...). El Consell General
Interinsular va declarar no fa molt, d'interès turístic la creació d'aquestes platges.
Ara toca a l'Ajuntament de Llucmajor (...) de fer les gestions necessàries a fi que
ben prest tenguem una o més platges d'aquest tipus a la nostra zona. L'Agrupació
d'Hotelers hauria de recolzar aquesta iniciativa122

Tanmateix aquesta revista va tendir cap a altres continguts, que eren
diametralment oposats als inicis de la revista, sobretot després de la seva
transformació en l’Estel de Mallorca123. Tot i que en els anys noranta encara hi
trobam notícies positives o, si més no, de contingut turístic, en el darrers anys la
publicació ha esdevingut un pamflet de caire independentista.
La mateixa revista va publicar un article d’Andreu Genovart en què
explicava els principis de la pastoral turística i en què s’apostava per la presència
de l’església a les grans zones d’afluència turística i per fomentar el turisme
religiós124. Donat que part de les publicacions de la part forana havien sorgit en
el si de les parròquies, malgrat haguessin evolucionat cap a revistes de caire
ciutadà, l’església seguia fent ús de les seves pàgines per arribar als ciutadans, i
el turisme fou un tema de debat. Per exemple, Jordi Gayá va exposar la cara i la
creu del turisme’125 reivindicant que l’Església hi havia de jugar un paper
important.

122

«Fomentem el turisme» a S’Arenal de Mallorca, núm. 4, juliol de 1981, p. 8
Vegeu un important col·lecció a la Biblioteca Digital de les Illes Balears [http://ibdigital.uib.es/]
124
«El turisme, un fenomen amb forta influència a la religió» a S’Arenal de Mallorca, núm. 55, juliol de 1984, p.
17
125
«Cara i creu del turisme» a Badia d’Alcúdia, núm. 49, agost de 1992, p.17.
123
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Un altre exemple és la visió que sobre les vacances tenia el bisbe de
Mallorca, la qual consistia en descansar, en fomentar les relacions humanes i
dedicar temps a Déu126. Per cert que en aquest mateix número el vicari general
de la diòcesi de Mallorca publicà un comentari a la Carta dels Bisbes de Balears
sobre Ecologia i Turisme:
Ecologia no significa ‘antiprogrés’, sinó progrés fet amb seny. El nostre patrimoni
natural: la terra, la mar, el paisatge és molt important i valuós. Si no el protegim,
podem acabar amb el turisme i si acabam amb el turisme estroncam la primera
font econòmica de les nostres illes127

L’agost de 1985, la revista Perlas y Cuevas de Manacor entrevistà a
Paulino Bruchens, president del Foment del Turisme de Mallorca. En aquella
entrevista Bruchens parlava que a Mallorca es necessitaven aigües i platges
netes, i de millorar els serveis. Argumentava Bruchens que ell era partidari de
conservar la naturalesa i que s’havia de treballar per garantir el futur turístic.
Respecte al tipus de clients, l’ex-batle de Palma considerava que el turista tenia
més doblers que el vacacionista, aquell que repetia en un 70 per cent la visita a
l’illa. També parlava en aquesta entrevista de l’oferta complementària, com
element de promoció i afirmà que:

En el mundillo turístico, como en todo, existe la llamada oferta complementaria, y
no cabe duda alguna que los ‘picadors’ de hace veinte años si fueron una
importante "oferta complementaria" para el turismo. Desgraciadamente para
muchos, este tipo ha desaparecido128.

126

«Las vacaciones, tiempo de descanso, de relacions humanas y de encuentro con Dios» publicat a Can
Picafort, núm. 96, juliol de 1990, p. 39.
127
«No hipotequem la nostra terra. Comentari a la Carta dels Bisbes de Balears sobre Ecologia i Turisme» a Can
Picafort, núm. 96, juliol de 1990, p. 30.
128
Entrevista a Paulino Bruchens, a Perlas y Cuevas, núm. 630. 10 d’agost de 1984, p.12.
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Una altra iniciativa interessant fou la tertúlia turística publicada a la
revista Flor de Card de Sant Llorenç el maig de 1990. En aquesta tertúlia,
conduïda per les redactores de la revista Aina Salas i Bel Nicolau, hi participaren
Ignasi Umbert, regidor de Turisme de l'Ajuntament, Joan Jofre, director d'hotel,
Joan Riera, comerciant i María Fullana, empleada d'agència de viatges. De la
tertúlia se’n dedueix que els efectes econòmics de la devaluació de la pesseta i
l’augment dels preus de l’oferta complementària i de la necessitat d’allargar la
temporada turística129.

129

«Tertúlies Es Turisme» a Flor de Card, núm. 161, maig de 1990, p. 10-13.
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Un exemple serien les entrevistes que es fan a responsables dels sector
turístic, com la que Cap Vermell va fer el desembre de 1992 a Antoni Bonet,
president de l’Associació Hotelera de Capdepera, en què feia balanç de la
temporada turística de 1992 i apostava pel turisme de qualitat, concepte que a
principis dels anys noranta va començar a estar de moda130.
Una de les revistes que més s’ocuparen d’aquest tema fou Cala Millor 7.
La publicació comptava amb diferents seccions, sota el títol Crónicas de i que
oferia informació diferenciada de les diferents zones turístiques del municipi i
els seus voltants (Cala Bona, Cala Millor, Costa de los Pinos, Calas de
Capdepera, ...), la qual cosa ve a demostrar la importància de la temàtica turística
en la publicació propietat de l’empresa Turismo 2007, SL.

En aquest sentit el 1993 va organitzar un fòrum de debat sota el títol Club
7 Fòrum de debat, i que va tenir un cert ressò a la premsa generalista de l’època.
En aquell fòrum, es va convidar al president Gabriel Cañellas a fer una
conferència amb el títol: El concepte de la qualitat total en la indústria turística.
La conferència, que amb posterioritat fou publicada de manera íntegra a la
revista131, tenia una voluntat justificadora de les polítiques turístiques quan
afirmava que:

En moltes comunitats turístiques com és el cas de les Balears, el turisme ha salvat
a la població de la misèria i l'emigració obligada, mitjançant la creació d'ocupació,
l'augment de renda, la demanda de béns culturals i socials i la millora de la qualitat
de vida. El turisme idò, és font de riquesa i de progrés. I la riquesa i el progrés són

130

«Entrevista a Antoni Bonet, president de l’Associació Hotelera» a Cap Vermell, núm. 136. Desembre de 1992,
p. 14-15
131
Cala Millor 7, núm. 090. Setembre de 1993. P. 16-21.
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els principals fonaments de la qualitat de vida, tant per els visitants com pels
residents.

Per al mateix Cañellas, l’aposta de futur en la qualitat turística passava per cinc
punts:

Primer: La qualitat és l'únic model de futur. I em referesc a la brutor, la manca de
serietat en els preus, el regateig o els serveis de mala qualitat, la manca de
infrastructures o els problemes de seguretat.

Segon: El Turisme (...) és una explotació econòmica en el carrer, això significa que
un país que vulgui mantenir o reconvertir la seva demanda, ha de comptar amb el
factor de "qualitat en el carrer". I aquest és un compromís de tothom, de la totalitat
de ciutadans de les Illes Balears i dels visitants.

Tercer: La qualitat del producte turístic costa doblers, per això una baixada dels
preus per davall d'uns índexs raonables, només provocarà la ruïna de les nostres
empreses i de tota l'economia del nostre país.

Quart: Invertir en medi ambient i qualitat de vida és un bon negoci.

Quint: La qualitat és la millor propaganda.

Tot aquests extractes de conferència venien acompanyats d’editorials i
fotos amb una certa lloança a les polítiques que aleshores feia el govern del
Partit Popular. Un any després, Cala Millor 7 publicà una tribuna signada per,
aleshores conseller d’Economia i Hisenda Jaume Matas Palou en què parlava del
turisme com un negoci fiable i afegia:
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El turisme és un negoci seriós, important i digne. És tan important un client turístic
com un client que compra sabates. (...) El turisme ens ha convençut a les Balears
que està en condicions de donar solidesa a una economia. Per aquest motiu, ara es
tracta de demostrar a Madrid i a Brussel·les que és un negoci millor que la major
part dels que s'han beneficiat de milers de milions d'ecus i que, a més a més, pot
generar més llocs que feina que qualsevol altre sector. En aquesta tasca trobareu
aquest Govern.132

Destacable que el número 172 de la revista Can Picafort, publicat el març de
1997, dedicat a debatre el conflicte sorgit a aquesta localitat per mor d’una sèrie
d'enfrontaments entre l'empresa d'autocars "Cladera-Ferrer", que feia la línia
regular Ca'n Picafort-Palma i els "manteros" (una sèrie de gent que enganyava
als turistes fent excursions més barates per després vendre’ls mantes cares, i
d’aquí el nom). Des de la revista s’apostava perquè els ciutadans pressionessin a
les autoritats i a aquests manteros, sense violència, per donar solució que aquest
problema que «ens afecta a tots».

En els darrers temps el turisme també ha estat objecte de difusió a través
de la premsa, també en aquelles publicacions que en els darrers anys s’han passat
en digital. Així a Card.cat133, hereva de la revista Flor de Card de Sant Llorenç
han tengut interès en donar a conèixer les activitats que des de la Conselleria de
Turisme, l’Ajuntament o el Patronat Turístic de Sant Llorenç i Son Servera. La
difusió d’aquests continguts a través d’un digital té com a principal avantatge
que poden fer-se comentaris, positius però també negatius, de les notícies que es
publiquen incloses ses turístiques.

132

Cala Millor 7, núm. 101. Maig i juny de 1993, p. 19

133
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Les revistes amb posicions crítiques sobre el turisme

Les publicacions de les zones costaneres de la part forana, tot i que
majoritàriament tenien una visió positiva del turisme, a les seves pàgines també
hi hagué espai per a posicions crítiques envers el turisme. Alguns exemples són
l’opinió expressada per un vilero, al no estar signada sembla que forma part de la
línia editorial de la revista quan en un article d’opinió publicat a Sa Revista de
Santa Margalida, sota el títol «Quin turisme volem?» es mostrava crítics amb
l’aprovació de les Directrius d’Ordenació del Territori i s’afirmava:

El Turisme i el medi ambient estan lligats, interrelacionats de manera inseparable:
si aquest es deteriora, el turisme es deteriorarà. Si arriba a morir, el turisme
morirà. (...) El turisme convencional de sol i platja causa greus impactes tant
ecològics, socials, com econòmics. El turisme sostenible no sols ha d'assegurar el
respecte al medi natural i esser viable econòmicament; també ha de preservar la
identitat cultural dels pobles i regular tant el fluxe turístic com la manera de fer
aquest turisme. És necessari l'alternativa, és necessari el canvi134

Seguint en les posicions crítiques en dos articles d’opinió publicats per
Miquel Àngel Tortell Frontera a la revista Can Picafort, relatava la seva visió
sobre el turisme rural. En el seu primer article denunciava, respecte del turisme
rural que:

Els efectes del turisme sobre la població són molts i variats. A alguns llocs són
irreversibles, però als llocs verges de Mallorca (...) no hem de consentir que hi
arribin aquests efectes. (...) Els estrangers se n’aniran i no vendran pus, però de
merda que hauran deixat, Mallorca s'enfonsarà i nosaltres, els Mallorquins, amb
ella; se n'aniran els quatre que ens han explotat a tots i a nostra terra cap a un altre
134

«Quin turisme volem?» a Revista de Santa Margalida, núm. 53, maig 1999, p. 26-27.
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lloc, amb les butxaques plenes i sense cap remordiment ni un. Els efectes
ambientals que pot arribar a provocar aquest turisme, incrementen en gran mesura
els efectes que ja hi ha. Principalment pol·lució atmosfèrica i paisatges degradats,
però

també:

abocaments

incontrolats,

sobreexplotació

per

extraccions

desmesurades: intrusions salines (...), problemes de depuració d'aigües residuals,
problemes d'eliminació de residus orgànics (ja sabeu, la incineradora de son Reus)
Al medi biòtic, ens trobam amb una ruptura de l'equilibri per freqüentació d'àrees
naturals d'extrema fragilitat (penya-segats, boscos) i un impacte a través de la
visita peatonal, a cavall, les acampades, els cotxes... sobre la fauna i la vegetació.
D'altra banda, un fort impacte sobre el patrimoni paleontològic i arquitectònic,
seguit d'una pol·lució arquitectònica amb barreres de ciment a primera línia de
mar, per exemple, sobrecàrregues d'infraestructures, ocupació dels llocs
privilegiats per part dels turistes...

En el segon, i continuant amb el tema del turisme rural afirmava que:
D'ençà del ‘boom’ turístic, majoritàriament, els turistes s'han decantat per unes
vacacions de sol i platja. Però de mica en mica l'elit turística (..) s'ha deixat encisar
per l'embruixadora bellesa de la Mallorca profunda. Les conseqüències de la
compra de terres per part dels alemanys no són tan negatives per als negocis de la
costa (no arriben a ser depriments: alegrau-vos-en capitalistes de la costa!) Supòs
que els hotels es seguiran omplint estiu rere estiu, això sí, de gent amb menor poder
adquisitiu. Aquesta gent dels extractes baixos de la població, com jo mateix som,
seguiran anant a la platja, es seguiran engatant i continuaran anant a fer voltes amb
un cotxe de lloguer i amb un mapa de Mallorca135

Sovint les crítiques assolien un caire groller, per denunciar pràctiques
turístiques poc nostrades com els rallies que, amb vehicles ‘tot terreny’
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«El turismo rural (II)» a Can Picafort, núm. 53, octubre de 1997, p. 6
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acaparaven les carreteres de Mallorca durant els estius, com es pot veure en
aquest anunci publicat a Cap vermell el 1995.
L’ecotaxa: sí o no

Algunes publicacions de la premsa forana es banyaren amb el tema de
l’ecotaxa, apostant obertament per l’aplicació d’aquest impost turístic.
Curiosament algunes de les publicacions partidàries del si no eren de zones
turístiques. Per exemple la revista Es saig d’Algaida publicà el febrer de 2002,
un article del PSM-Entesa per Mallorca que argumentava a favor de l’ecotaxa:

Considerant que el turisme és el principal motor econòmic de les Illes Balears i
que es tracta d'una indústria basada en el clima, la natura i el paisatge privilegiats
del nostre país, és obvi que una de les prioritats de l'administració pública ha de
ser protegir el territori i els recursos naturals. En aquest sentit, la recaptació de
l'ecotaxa es dipositarà íntegrament en un Fons de rehabilitació d'espais turístics i
es destinarà a la remodelació i rehabilitació de les zones turístiques, la recuperació
de recursos i espais naturals, el manteniment de les activitats agràries tradicionals i
de les artesanies locals, i la rehabilitació del patrimoni
monumental i arqueològic.136

Per contra el Setmanari Sóller publicà el 2002 diversos articles amb una
posició contrària a l’ecotaxa, quan es feia ressò de la posició del sector hoteler
de Sóller que s'havia mostrat molt crític amb les intencions del Govern i que
l'impost era injust ja que només el pagaven els que anaven als hotels. Poc
després publicava els efectes de l’ecotaxa i com els hotels de Sóller obsequiaven
regals per compensar la possible devolució de l’ecotaxa i es criticava que «el
136

«Sí a l’ecotaxa. Ecotaxa i balança fiscal: la postura del PSM-Entesa Nacionalista»a Es saig, núm. 254, febrer
de 2002, p. 24.
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Govern no hagi enviat cap document que expliqui que s’ha d’abonar el nou
impost»137.

No obstant això, des del Govern de les Illes Balears amb Celestí Alomar al
capdavant es va fer molta de feina de conscienciació dels beneficis de l’ecotaxa
amb la premsa forana138.

A mode de conclusió

La premsa forana ha tractat el tema del turisme des de la perspectiva de les
realitats locals i rarament a nivell general. A grans trets podem afirmar que
majoritàriament tenen una postura crítica sobre els efectes econòmics i
mediambientals del turisme, però en aquelles localitats que tenen zones
d’afluència turística, els anuncis i els articles d’opinió partidaris del fet turístic hi
són presents i amb visions positives.
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LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL
MUNICIPIO DE CALVIÀ (1963 - 2000).

SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Y LA POBLACIÓN LOCAL
AGUSTÍN MARTÍNEZ VICO
Llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears, Màster en Patrimoni: investigació
i gestió (UIB) i Màster en Formació del Professorat (UIB).

La presente ponencia se enmarca dentro de las corrientes de las Ciencias
Históricas de protección, difusión y análisis del Patrimonio Cultural de la Época
Contemporánea. En concreto, se centra en las publicaciones periódicas
producidas localmente en el término de Calvià durante la segunda mitad del
siglo XX.
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Los especialistas que han tratado el estudio de la prensa escrita en las Islas
Baleares en el último siglo han reunido diversos enfoques (Serra/Company 1994,
85), demostrando que las lecturas que se pueden efectuar sobre dicho Patrimonio
son muy variadas. A continuación, y específicamente, se realiza un análisis
relativo a la relación de las publicaciones periódicas del municipio de Calvià con
la población local y la actividad turística. Por un lado, tiene un carácter
descriptivo y de catalogación, pero a su vez, de análisis de las revistas y
boletines como objetos de estudio en sí mismos. De este modo, el trabajo puede
dividirse en dos ramas diferenciadas, pero complementarias entre sí. La primera,
el inventariado y catalogación de las publicaciones, que tiene como objetivo
proteger y dar a conocer dicho Patrimonio. La segunda, el análisis, para entender
el pasado mediante estos elementos.

Las publicaciones estudiadas abarcan desde la primera mitad de los años
sesenta del siglo XX hasta el final del mismo. Para comprender el surgimiento y
desarrollo de las diversas publicaciones y su relación con la actividad turística
hay que enmarcarlas dentro de un proceso de consolidación de cambio de
modelo económico. A mediados del siglo XX, en el municipio de Calvià, se
abandona la explotación agrícola y ganadera y se desarrolla de forma acusada la
economía de la industria turística, acompañada de la urbanización masiva del
litoral (Seguí, 2011, 29-30).

Miquel Seguí Llinàs (2011) expone un grave contraste entre el interior y la
costa del municipio, además que los núcleos urbanos se desarrollaron y
disgregaron bordeando el mar y se ha generado una pluricefalia que se traduce
en una difícil caracterización de la idiosincrasia y cohesión social propia de
Calvià. El municipio se convertirá a partir de entonces hasta la actualidad en
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sinónimo de diversidad lingüística y cultural. Entre los años 60 y 70 del siglo
XX Calvià soportará grandes movimientos de inmigración, sobre todo de
personas que trabajarán en la industria turística.

El autor Antoni Vives Reus (2011, 221 - 253) elabora una descripción del
municipio de Calvià y de sus habitantes de los siglos XIX y XX. Relativo al
periodo entre 1963 y 2000 hay que destacar el gran aumento poblacional. A
mediados de la década de los sesenta del siglo XX se documenta una cifra de
2.914 habitantes; el año 2000 se constatan cerca de 40.000 ciudadanos y
ciudadanas residentes en Calvià y el año 2009, 51.774. A esta fuerte presión
demográfica hay que sumar la población flotante en la temporada turística.

La importancia de analizar este Patrimonio Documental aumenta cuando
el contexto histórico del término se tiene presente. Como se ha podido observar,
en medio siglo el territorio calvianer se vio modificado en multitud de aspectos
en una magnitud difícilmente comparable con circunstancias de cambio sufridas
en etapas preturísticas. Con el inicio de la explotación de la industria del turismo
de masas se produce una transformación en múltiples sentidos: económico,
social, cultural y territorial.

El desarrollo de los años sesenta del siglo XX, y referido a las
publicaciones periódicas del municipio de Calvià, responde bien a las tesis
planteadas de manera general en Mallorca por Josep Buades Juan y Sebastià
Serra Busquets (2000, 234). El aspecto político será eclipsado por el desarrollo
económico, y la edición de escritos que ponen en duda el Régimen franquista se
podrán observar a finales de dicha década o a inicios de los años setenta.
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Pax Vobis es el prospecto más tempranamente detectado y su pervivencia
se data entre 1963 y 1980. Fue la hoja parroquial de la Iglesia de San Juan
Bautista de Calvià y relacionado con la actividad turística no se ha detectado
ninguna información. Los textos albergan información muy valiosa para otros
temas, pero de los que no vienen al caso.

El Boletín Informativo de Régimen Interior (1968) es la primera
publicación periódica del municipio de Calvià creada por una asociación de
vecinos, en concreto, por la de Peguera, y fundada por su Asamblea General.
Dicho boletín respondía a la necesidad de comunicación entre los vecinos de la
villa y eran tratados temas concernientes a la asociación. El objetivo final de la
Asociación fue la consecución del beneficio social para la localidad y mejorar la
calidad de vida de los vecinos. Se desarrolló un contacto directo entre
ciudadanos y ciudadanas y se intentó generar una cohesión social entre ellos.

También se puede extraer de la lectura de las necesidades de los vecinos
de Peguera y de sus iniciativas la importancia de la industria turística, y como se
genera una cierta madurez, ya en 1968, de dicha actividad. Pero se demuestran
carencias como la evacuación de aguas residuales, el ofrecer un servicio
educativo público de calidad a una población cada vez más creciente, el
tratamiento de los residuos generados, el impacto cultural generado para la
actividad turística, etc. Además, se puede rastrear los inicios de un desarrollo
urbanístico sin precedentes.

El Boletín Informativo de Régimen Interior de la Asociación de Vecinos
de Peguera (1968) muestra claramente el apogeo de los años del desarrollismo
en la Isla, y en concreto la reformulación de la industria turística de masas. El
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abandono de las zonas rurales hacia la costa por parte de los trabajadores, en el
caso de Calvià, generó agudas alteraciones en la sociedad calvianera, al igual
que en toda Mallorca.

El surgimiento de una clase media en los años sesenta fue motivo
suficiente para que una gran capa de la población no combatiera el franquismo.
Pero a su vez, significó un factor importante a tener en cuenta para entender el
final de la dictadura. La clase media creó medios de sociabilización en pleno
franquismo, como por ejemplo el boletín que se trata, generando bases sólidas de
comunicación que posteriormente serían utilizadas para movilizar a la sociedad
hacia el sistema democrático. Siguiendo con lo expuesto anteriormente, no
parece ser casualidad que en la misma localidad en donde nació el primer medio
de comunicación de vecinos se publicara la primera revista informativa y
cultural.

Vora Mar encontró el apoyo necesario para ver la luz mediante la
financiación que les otorgaba el CADE (Club Artístico-Deportivo de Peguera),
grupo creado en abril de 1969, íntimamente ligado a la Asociación de Vecinos
de Peguera. Vora Mar nació el octubre de 1973 de manera clandestina, ya que
esta revista mensual surgió a finales de la dictadura franquista, en unos
momentos en los que el Estado no daba facilidad a esta clase de iniciativas
populares pero las permitía de manera pasiva. Ésta acabó viviendo la transición
y la formación y consolidación del Estado democrático hasta el 1989.

Tomó el relevo del Boletín informativo de Régimen interior de la
Asociación de Vecinos de la misma localidad, pues al igual que éste, tiene como
objetivo principal servir de vínculo entre los residentes de la villa de Peguera.
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Pero Vora Mar intentó ir más allá. Sus principales promotores fue un grupo de
jóvenes que aspiraron a crear un medio de comunicación e información para
activar el progreso global de Peguera, pero sobre todo cultural. Esta iniciativa
tuvo cabida dentro de las actividades y fines del CADE, y así encontraron el
apoyo oportuno por parte de sus dirigentes.

De sus textos se desprende que fue una actividad laboriosa alcanzar los
dieciséis años de vida para la revista pues el contexto socioeconómico y cultural
no fue el propicio para ser consumida. Así dejaron constancia que “moltes
persones d'altres indrets, especialment del món de la cultura, s'admiraven que a
un nucli urbà com Peguera, centrat damunt el negoci turístic, pogués sortir una
publicació de la categoria literària i ideològica de Vora Mar”.

Vora Mar analizó duramente la destrucción de los espacios naturales
debido a la actividad turística desmesurada, la masiva urbanización de la costa,
la falta de personalidad propia de la villa, el individualismo social, el escaso
nivel cultural, la poca inquietud política del pueblo y la falta de infraestructuras
necesarias dirigidas al bienestar de la clase obrera.

Se debe destacar el papel del literato Pere Orpí i Ferrer como rector de
ésta nueva parroquia. Este sacerdote encarnó en la villa el movimiento cristiano
que a una mayor escala criticó el Régimen franquista, apoyó, defendió y
difundió la cultura propia de Mallorca y amparó a la clase trabajadora,
favoreciendo tendencias sociales de izquierdas.

Fue un actor protagonista en la villa de Peguera durante el final del
franquismo. Ofreció la parroquia para que los trabajadores pudieran celebrar
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asambleas, a falta de tener un sitio donde reunirse. Dicha iniciativa no agradó a
los empresarios de hostelería. Vivió de cerca el surgimiento de la oposición al
Régimen, la organización de la clase obrera y la conflictividad social. Fue
duramente criticado por las élites económicas de la población por ayudar a la
clase trabajadora. Finalmente, y tras una gran labor por defender y hacer llegar la
cultura, decidió pedir un traslado debido a las presiones de los grandes
empresarios de la hostelería de la zona (Memoro 2014). A parte de cofundar
Vora Mar, fue promotor de l’Associació de Premsa Forana.

Vora Mar muestra el proceso de transformación que se ha generado en la
villa de Peguera, tanto cultural, económica, social y urbanística. La publicación
no es ajena al turismo como motor de cambio, pues paralelamente mutó con el
paso tiempo. Paralelamente, mientras se acometían avances importantes en la
publicación de revistas críticas con el Régimen y comprometidas con la
instauración de la democracia como Vora Mar, en el tardofranquismo se produjo
un movimiento de reacción combativo por parte de los sectores de la
ultraderecha, tanto en Mallorca como en Calvià. Dicho conjunto estuvo ligado a
nivel estatal con los Círculos Doctrinales José Antonio y Fuerza Nueva y su
máximo representante fue Blas Piñar (Buades/Serra 2000, 240). Aquí Calviá –
Boletín interno informativo de la Guardia de Franco (1973 - 1975) ofrece poca
información relacionada con la actividad turística, pero es rica en información
para conocer la sociología franquista de la Transición española.
El Buf y S’Escola fueron dos revistas culturales y didácticas publicadas
por alumnos y profesores, en el primer caso del Colegio Nacional Mixto de
Calvià, y en el segundo, de la Escuela Graduada de Es Capdellà.
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Nacieron en plena Transición española a iniciativa de profesores
comprometidos con los valores democráticos, críticos con la dictadura y
defensores de la cultura y nacionalidad propia de las Islas Baleares. Entre los
inicios de ambas publicaciones se llevaron a cabo las primeras elecciones
democráticas locales en abril de 1979 (desde la II República española), poniendo
fin a la fase circunstancial, y sentando las bases para generar el marco
autonómico.
El primer número de El Buf vio la luz el febrero de 1979 y S’Escola en
diciembre del mismo año, al inicio del siguiente curso académico, que es cuando
abrieron la primera escuela en Es Capdellà y los alumnos y alumnas de esta villa
no tuvieron que desplazarse hasta Calvià. A medida que fue creciendo la
población en el municipio, sobre todo debido a la inmigración, se tuvieron que
construir nuevos centros para albergar a los nuevos alumnos y alumnas. Así
pues, en Es Capdellà crearon S’Escola a partir de la experiencia vivida por
algunos con El Buf.

Los objetivos de estas dos revistas escolares fueron varios. Por un lado, se
concibieron para ser un medio informativo para toda la comunidad educativa,
pero a su vez, como herramienta didáctica para los estudiantes. Además, se
buscó crear un vínculo real entre la escuela y el entorno de ella, generando bases
sólidas para una cohesión social firme, teniendo en cuenta que las escuelas
albergaban un número elevado de alumnos hijos de peninsulares que había
inmigrado en busca de trabajo en el sector turístico. La lengua catalana fue la
elegida para ser la vehicular en las revistas y fomentar el arraigo de las personas
hacia la tierra y la cultura propia.
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Desde sus textos se reivindicó los derechos a su uso y conocimiento y
deber de hablarla, con la finalidad de apreciarla. Igualmente, sirvió como
herramienta instructiva de la lengua catalana para todos aquellos inmigrantes que
no la conocían. Pese a lo expuesto, el castellano también estuvo presente en un
número significativo de artículos y escritos, debido a la inmigración peninsular.

La revista Calvià Socialista del año 1980 se inserta plenamente en el
proceso de la transición española hacia la democracia y el inicio del proceso
autonómico de les Illes Balears. Surge un año después de la celebración de las
elecciones municipales de abril de 1979, las primeras democráticas desde la II
República española.

La Agrupación Socialista de Calvià publicó en septiembre de 1980 Calvia
Socialista, que pretendió divulgar sus ideales políticos mediante la difusión de
este medio de comunicación, caracterizadas por la defensa de la sociedad
democrática y crítica, y servir de puente entre el Ayuntamiento, del cual los
socialistas formaron parte del primer equipo de gobierno, y la ciudadanía,
promoviendo la transparencia en los asuntos de la administración pública.
Apelaron a un vacío incomprensible relativo a un medio de expresión propio,
debido a la tradición obrera y socialista del municipio de Calvià.

De este modo, entendieron la revista como vínculo vital para atraer y
concienciar a las personas de la importancia de participar en la vida política,
contra los grupos de presión e intereses económicos propios de un municipio
muy potente turísticamente.
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Criticaron su participación en el daño realizado sobre el paisaje,
recalcando la lapidación del gran atractivo turístico que significa dicho elemento
y promovieron, desde la revista, iniciativas que pensaron que necesitaba el
municipio, como la instauración de un servicio público de transportes de calidad,
la construcción de infraestructuras y servicios para el ámbito educacional y
cultural a todos los niveles, de redes viarias, de saneamiento y desagüe, la
edificación de centros sanitarios, el establecimientos de personal de vigilancia y
seguridad, la creación de espacios para el ocio, el apoyo y defensa de las
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mejores condiciones para los trabajadores en contra de la presión empresarial,
etc.

Calvià Socialista fue escrita en su mayor parte en castellano, dirigida
sobre todo a la gran masa poblacional de trabajadores que habían nacido fuera de
les Illes Balears, en concreto en el ámbito cultural castellano, sobre todo en
Andalucía y Murcia. Pero mientras se acercó a un sector importante del
municipio se alejó progresivamente de los ciudadanos y ciudadanas con raíces
en la Isla, que a mediados de la década de los ochenta conformaban la mitad de
la población calvianera.

La revista mensual Veïnats del terme de Calvià vio su primera publicación
en septiembre de 1982 y perduró hasta el mes de marzo de 1989, con la salida de
su número 67. Fue hija de la primera etapa de Vora Mar (1973 - 1979), pues
compartieron colaboradores, principios y características culturales y sociales. Al
igual que ésta reivindicaron la autonomía de les Illes Balears y nació a la par que
el Régimen autonómico, y además fomentó su consolidación institucional dentro
de su ámbito de difusión.

La revista fue uno de los focos principales para transmitir y generar
cultura en el municipio de Calvià después de la primera desaparición de Vora
Mar. La sensibilidad hacia aspectos ecológicos, medioambientales y
patrimoniales (tanto naturales como histórico-artísticos) es patente en la revista.
Las críticas al desarrollo urbanístico masivo en la costa de Calvià (con su
consecuente destrucción del Patrimonio Cultural y Medioambiental) es firme en
sus escritos. Un aspecto muy a destacar de Veïnats relativo a la actividad
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turística es que es una gran fuente de información y de análisis de las políticas
turísticas que llevaba a cabo el consistorio calvianer.

La revista Paguera Voramar (1983 - 1984), aunque pudiera parecer lo
contrario, tiene muy poco que ver con la antigua Vora Mar de la misma
población. Ésta fue publicada por la sociedad anónima empresarial “DESA
Paguera”, dedicada a la dirección y explotación turística. Esta publicación fue
casi exclusivamente una revista de promoción turística de Peguera. Los objetivos
principales de Paguera Voramar fueron tres: comunicación, información y
promoción. Comunicación, sobre todo, de aperturas e iniciativas de negocios.
Información destinada en un alto porcentaje a la oportunidad de que los turistas
disfruten de organizar sus vacaciones, en formas más o menos de guía turística.
Y promoción de Peguera, de su imagen y playas.
Impulsaron la invención toponímica de “Costa de Calvià”, defendiendo
una marca turística indefendible y no sustentada en valores objetivos, culturales
e históricos del municipio calvianer. Al igual que hicieron caso omiso a los
especialista que corrigieron el topónimo de la villa por el de “Peguera”.
Primaron los intereses económicos bajo cualquier otro factor y no atendieron a la
cultura autóctona. Utilizaron en sus textos las lenguas castellana, francesa,
inglesa y alemana, casi a un nivel porcentual muy equitativo. La lengua catalana
fue excluida totalmente.

Igualmente,

prestaron

especial

atención

a

la

construcción

de

infraestructuras turísticas, a los empresarios o encargados relativos a la actividad
turística (tanto del presente en su momento como del pasado), a personajes
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destacados de la elite económica de la villa y a promocionar en todos los
sentidos a Peguera como destino turístico.

La revista Maganova presenta dos etapas muy marcadas, la primera del
año 1986 al 1991, y la segunda, del 1991 hasta la actualidad. Referente a la
presente ponencia se ha analizado únicamente la inicial, ya que se publicó en
Palma Nova, tratando una temática casi exclusivamente calvianera. Después
pasó a abarcar el poniente mallorquín, en donde el municipio de Andratx tuvo, y
tiene, una presencia predominante en la revista sobre Calvià. Incorporó
masivamente asuntos del término de Andratx y progresivamente cambió su
nombre por Maganova-Andratx – Revista de Ponent. Incluso llegó a convertirse
en una publicación dentro del movimiento de la Premsa Forana, con todas las
connotaciones que eso implica. En la actualidad sigue escribiéndose.
En la primera etapa, en manera general, se halla una revista de carácter
cultural, popular y deportivo, en donde la lengua castellana predominó sobre la
catalana en un amplio porcentaje. Se trataron temas de interés para los vecinos
del municipio, sobre todo los de los centros urbanos de la costa, como opiniones,
entrevistas, sugerencias y cuestionarios. En la sección cultural se ofrecieron
artículos de creación y de Historia del municipio, y también deportes. El objetivo
principal de la primera etapa de Maganova fue la de servir como medio de
comunicación para los ciudadanos y ciudadanas que vivían del turismo y que
quería construir un mejor nivel de calidad de vida. Demandaron y defendieron
las necesidades que tienen los residentes del término y la creación de valores
culturales para ofrecer un futuro mejor a las nuevas generaciones.

Referente a las revistas por parte de instituciones públicas y democráticas,
Calvià fue la prueba, en el propio municipio, de la consolidación de los
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ayuntamientos democráticos. Dicha revista se editó por parte del consistorio
calvianer y fue relativa a información municipal y local. Se distribuyó
gratuitamente y la lengua predominante utilizada en sus textos fue la castellana,
aunque la catalana estuvo presente. A mediados de los años noventa también
fueron añadidos textos en alemán en inglés, debido al creciente número de
residentes de las mismas nacionalidades. Por lo que respecta al presente trabajo
se han analizado las tres primeras temporadas, del 1986 al 1998, que son 129
números.

En un principio tuvo unos objetivos relativamente parecidos a Veinats en
relación a la participación e información vecinal del término en la revista,
aunque las diferencias fueron notabilísimas con el paso del tiempo. Es de
destacar una meta primordial para el desarrollo de Calvià y que fue alcanzar una
cohesión social y poblacional mediante este elemento de comunicación para
todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

La publicación Calvià del ayuntamiento ofrece gran cantidad de
información sobre las iniciativas y promoción de la actividad turística, como
proyectos y realizaciones, remodelaciones y desarrollo de zonas urbanas,
políticas medioambientales, huelgas y movilizaciones, anuncios de negocios
turísticos, y sobre todo, los PGOU.
Costa d’En Blanes es otro Boletín informativo creado por la Asociación
de Vecinos de la localidad homónima entre 1986 y 1987 y dirigido por la Junta
Directiva de la misma asociación.
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La caracterización del boletín es muy parecida a la del Boletín de Régimen
Interior de la Asociación de Vecinos de Peguera, pues crearon la publicación
como medio de comunicación entre la Junta de Gobierno, la Asamblea General,
el Ayuntamiento y los vecinos. Tratando a su vez temas de especial de interés
para el núcleo urbano como es la seguridad, limpieza, infraestructuras, servicios
sociales, cultura y educación, deportes, fiestas, actividades, etc.

Entorn (1987 - 2002) fue la publicación más ambiciosa auspiciada por el
consistorio calvianer socialista relativa a la alta cultura. Los tres primeros
números se dedicaron a monografías comprometidas con el medio ambiente
físico y humano como Patrimonio Cultual, por parte de autores especializados,
para un mejor desarrollo material y cultural de la sociedad.

No es casual que esta revista surgiera en el municipio de Calvià, pues
nació como respuesta de la destrucción paisajística llevada a cabo por el
desarrollo urbanístico ligada a la economía turística y a todas las consecuencias
sociales y administrativas negativas. El término calvianer es un claro ejemplo de
lo que los autores franceses han llamado la “balearización” en su doble
“accepció de destrucció irreversible del paisatge i modificació de les estructures
econòmiques i socials, i d’implantació turística polinuclear i multipolar dins un
espai turístic obert però especialitzat”.

La publicación de Entorn fue el reconocimiento implícito por parte del
Ayuntamiento de Calvià de su parte de responsabilidad en la conservación y/o
destrucción del medio ambiente. A su vez, intentó generar un punto de encuentro
para los especialistas con el objetivo de encarar los graves problemas de
administración territorial. A partir del número cuatro la publicación es
221

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

modificada y deja de convertirse en una revista especializada. El marco de
información será ampliado, aunque seguirán tratándose temas culturales.

Entorn es la culminación de una parte de la sociedad que pretendió
fomentar la creación y consumo de la alta cultura propia de las Islas Baleares
dentro de la consolidación de la democracia en el Estado español. Fueron
personas comprometidas con el progreso social y económico, pero, a su vez,
preocupadas por un desarrollo sostenible, tanto social, ambiental y cultural.

El Quid (1987) es el primer semanario del término de Calvià que intentó
ajustarse a una actividad profesional. Se caracterizó por sobrevivir el tiempo de
su existencia bajo las expensas de la propia publicidad que anunciaba en sus
páginas.

En general fue un medio de comunicación de información general
independiente, desde el ámbito local hasta el internacional, pero generó un
marcado hincapié en su carácter europeísta, fomentado la vinculación económica
del municipio con el continente europeo. Además, intentó instaurar un
contrapoder informativo ante el mando establecido en la casa consistorial
calvianera.

Club Deportivo Costa de Calvià (1987 - 1988) fue un boletín informativo
dirigido y producido exclusivamente por y para los miembros y socios del club
deportivo homónimo, con sede en Palma Nova. Los objetivos e intenciones de la
revista fueron ser un medio de comunicación entre los afiliados a la agrupación y
de difusión para integrar cada vez más a ciudadanos y ciudadanas en los
deportes y actividades que se llevan a cabo por parte del Club Deportivo Costa
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de Calvià. Pero, a su vez, se pueden observar indicios de desarrollo de
actividades de turismo deportivo.

La revista Entre Tots (1988 - 1989) se debe insertar dentro del
movimiento de la Premsa Forana, publicada en Palma Nova-Magalluf por la
Asociación de Vecinos de las dos mismas localidades, y se caracterizó por ser
una revista informativa, sobre todo de aspectos del municipio. Optaron por
convertirse en un medio de comunicación para los vecinos de Palma Nova y
Magalluf e informar de las iniciativas llevas a cabo en sus lugares de residencia,
al igual que todas las problemáticas que se presentaban en unos núcleos tan
distinguidos como éstos. Así pues, se caracterizó además por ser una revista
independiente, plural y cultural. Temas de preocupación capital fueron tratados
por los vecinos en sus páginas, como por ejemplo, la remodelación del casco
urbano y el PGOU de Calvià, la casa de cultura y las subvenciones a actividades
culturales, las infraestructuras para educación, la vivienda, etc.

Aunque la mayoría de las publicaciones analizadas han mantenido una
línea más o menos continuista de las características tradicionales, también han
existido y existen las que se han decantado por una profesionalización de su
actividad, ligada a una unión empresarial y unas ganancias económicas. Este
último grupo destaca sobre todo en zonas turísticas debido a la facilidad de
ofrecer, y ser utilizado, un servicio de publicidad en sus páginas. Un ejemplo
claro es el grupo 7 Setmanari en Calvià y Cala Millor.

7 Setmanari de Calvià (1988 - 1989) fue un semanario de información
general declarado independiente, y dentro del marco cronológico del presente
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estudio, representa la iniciativa más ambiciosa a lo que la actividad profesional
de las publicaciones periódicas del ámbito local se refiere.
Los editores responsables fueron “Informacions Llevant S.L.”, “Manuel
Entrena” y “R. Ll. S. A.”, y su objetivo principal fue la creación de un medio
informativo propio de Calvià que se sustentara por sí sólo y ofreciera los
suficientes beneficios para mantener a una serie de profesionales en plantilla.

La publicación de 7 Setmanari de Calvià fue hermana de 7 Setmanari de
Llevant, revista editada también por “Informacions Llevant S.L.” en Manacor y
difundida por toda la comarca desde 1986 hasta el presente. Ésta última ha sido
clasificada dentro del movimiento de la Premsa Forana de Mallorca pero dentro
de una fase más tardía en la que se destacó, como la misma 7 Setmanari de
Llevant demostró y demuestra, por unas características profesionales y un
abandono del perfil del aficionado.

Terramar (1999 - 2000) fue una publicación escrita totalmente en
castellano por grupo TARAMAY (Preferente, Privatur, Desarrollo, Hicacos,
Terramar y Cuba destino preferente) que abarcó el municipio de Calvià y el de
Andratx. Es uno de los ejemplos más claros de la actividad e inversión
empresarial en el poniente mallorquín en los últimos cuarenta años. Fomentó
desde sus páginas la industria turística ya que trató temas como la actividad
vacacional y de ocio, el servicio público de transportes, la situación en las
carreteras, el desarrollo urbano, los servicios turísticos, iniciativas y políticas
medioambientales, actividades culturales y la actualidad política de los
municipios y de las Islas Baleares, pero todo muy ligado con la promoción y
desarrollo de la actividad económica predominante en la Isla.
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Así es Galatzó (1994) es otra revista editada por parte de una asociación
de vecinos, en este caso, por la Asociación de Vecinos Es Puig de Galatzó de la
urbanización Galatzó.

La línea de la publicación fue muy parecida al Boletín informativo de
régimen interior de la Asociación de Vecinos de Peguera, Costa d’En Blanes o
Entre Tots, en el sentido de que promocionaron una mejora en los servicios del
centro urbano y de calidad de vida de los vecinos. Fue el puente de información
entre todos ellos, los miembros de la asociación, el resto de los ciudadanos y
ciudadanas de la urbanización y el ayuntamiento. Además, los principales
protagonistas de la revista fueron los vecinos del barrio. La lengua utilizada en la
revista fue la castellana ya que la mayoría de los vecinos residentes en este
núcleo urbano tuvieron y tienen raíces castellanoparlantes. En este y otros
sentidos, no se acerca a las características propias del movimiento de la Premsa
Forana.

Las diecinueve publicaciones periódicas analizadas del municipio de
Calvià que tuvieron existencia entre los años 1963 y 2000 son un elemento
importante para la Historia del mismo como fuente documental. Pero además, es
considerado como un Patrimonio Cultural propio de la Época Contemporánea
que necesita de protección y difusión, y que alberga muy diversas lecturas de
análisis.

Concretamente también se puede clasificar un conjunto de publicaciones
mediante la característica de que fueron elaboradas por vecinos para sus
semejantes, como por ejemplo, Pax Vobis, Boletín informativo de régimen
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interior – Asociación de Vecinos de Paguera-Calviá, Vora Mar, Veïnats,
Maganova, Costa d’En Blanes: boletín informativo – Asociación de vecinos y
Así es Galatzó.

Pese a que éstas albergaron dicha coincidencia, sus perfiles socioculturales
fueron muy dispares, demostrando que el municipio de Calvià se componía y se
compone de un conglomerado social y cultural muy heterogéneo, que ha ido
mutando desde los años sesenta del siglo XX hasta el presente. Maganova (la
primera etapa), Costa d’En Blanes, Club Deportio Costa de Calvià: boletín
informativo y Así es Galatzó fueron publicadas por personas que llagaron, sobre
todo, desde el sur y este de la Península Ibérica para asentarse en el municipio
calvianer debido al auge económico y laboral que acompañó el desarrollo
turístico, promoviendo en su ámbito de acción su perfil sociocultural castellano.

Hay que destacar publicaciones periódicas como Vora Mar, Revista BUF,
S’Escola, Veïnats, Entorn (Ajuntament) y Entre Tots, que a través de personas
preocupadas por la cultura propia, dieron un paso al frente y realizaron un
esfuerzo para normalizar la lengua catalana y promover la cultura autóctona de
la Isla.
Debido a los años del “desarrollismo” en el municipio y a la instauración
de la industria turística, no podían faltar publicaciones propias de grupos
empresariales y de promoción turística, como por ejemplo, Paguera Voramar y
Terramar.

Pese al desarrollo económico, los intentos de creación de publicaciones
periódicas de carácter profesional se convirtieron en un fracaso. El término de
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Calvià no albergó la suficiente capacidad para consumir un elevado número de
ejemplares que permitieran a revistas la independencia económica necesaria para
desarrollarse de manera autónoma, sin subvenciones públicas. Los ejemplos más
claros fueron, El Quid: semanario de nivel europeo para Calvià, y, sobre todo, 7
Setmanari de Calvià, que representó la iniciativa más ambiciosa.

En conclusión, se puede afirmar que las publicaciones culturales y los
boletines vecinales estuvieron ligadas a la clase trabajadora (pese a sus
diferencias culturales). Editaron estas revistas para crear una conciencia de
comunidad con el objetivo de elaborar un frente común para mejorar sus lugares
de residencia y sus condiciones laborales en un espectro muy amplio de
demandas colectivas. Se percataron de la importancia de la industria turística
como motor económico, pero a su vez, defendieron un desarrollo sostenible en
todos los sentidos. Algunos grupos empresariales, con un número reducido de
publicaciones locales, defendieron ideas conservadoras a lo que el mercado y
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situación laboral se refiere y abogaron por un turismo depredador con el
Patrimonio Natural y de baja calidad.
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L’AUGE DEL TURISME RUS I DE LES
PUBLICACIONS ESCRITES EN CIRÍL·LIC A

MALLORCA
CATALINA AMER I BALLESTER
Llicenciada en Periodisme i Doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears.
Coordinadora de la Federació Balear de Persones amb Discapacitat.

Des de la meitat del segle passat, Mallorca és punt d’atracció per a turistes
de tot el món. Però enfront del turisme europeu de masses, durant molts d’anys
la presència d’algun autocar amb turistes procedents de la Unió Soviètica
provocava molta curiositat. Després de la desaparició de la URSS, al 1991,
caldrà esperar encara 15 anys perquè el turisme rus es pugui considerar
quantitativament significatiu.
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L’estiu del 2013- punt més àlgid del turisme rus- arribaren a les Illes
Balears prop de 140 mil visitants procedents de diferents parts de Rússia.
Malgrat aquesta xifra sigui molt inferior als mercats europeus tradicionals com
l’alemany o l’anglès, resultava molt atractiva i creava moltes expectatives. La
indústria turística obria clarament un nou mercat a un país que s’aproxima als
145 milions d’habitants i que compta amb un alt percentatge de ciutadans de
classe alta.
Tot això va tenir, entre d’altres conseqüències, una gran demanda de
cursos de rus, la incorporació d’aquesta llengua eslava a les cartes dels
restaurants i a la megafonia dels grans magatzems i també l’aparició de moltes
publicacions tant en paper com en format electrònic.
Malgrat la majoria dels turistes que ens visiten siguin de classe mitja, al
2013 les expectatives de creixement del mercat rus eren molt bones i la imatge
era de luxe i de grans compres. De fet, la majoria de publicacions que s’editen- o
més ben dit s’han editat- a Mallorca per aquest mercat ofereixen una imatge molt
selecta de l’illa i molt orientada a les grans fortunes.
Però després del boom del 2013, l’estiu 2014 el turisme rus es va reduir un
35% i també la despesa. Les causes- que es mantenen en el 2015 i que
lògicament estan interelacionades- són la crisi econòmica i la devaluació del
ruble, el conflicte d’Ucraïna i

la fallida de 7 majoristes. Els salaris s’han

congelat però les vacacions s’han encarit. Un paquet estàndard, per passar 10
dies a Mallorca, en el 2013 costava 40 mil rubles, al 2014 costava 55 mil rubles
i en el 2015, 70 mil.
A més de les raons econòmiques i de què la imatge d’Europa es vegi
afectada per les sancions imposades a Rússia pel paper del seu govern en el
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conflicte d’Ucraïna, un altre inconvenient que frena el turisme rus és que des del
mes de gener de 2015 obtenir el visat d’entrada a Europa és més complicat. Tot i
així la indústria turística és molt conscient de que la costa mediterrània i les Illes
resulten molt atractives pels ciutadans russos.
Una part del cinema americà de la Guerra Freda ens mostrà durant anys
als russos com a persones glacials i sense sentiments, a qui fins i tot els hi
molestava el sol a la cara. En aquests darrers anys però els mallorquins han
pogut comprovar que els russos i les russes que visiten l’illa s’assemblen més als
personatges passionals de Tolstoi que no als protagonistes d’aquests pel·lícules.
I, sobretot, que són uns enamorats del sol. De fet, els ciutadans russos que
resideixen a l’Estat espanyol ho fan molt majoritàriament a la costa mediterrània
i a Canàries.
Des del sector turístic també es valora que és una tipologia de visitant que
es caracteritza per estades més llargues i una major despesa de turista per dia.
Segons un estudi del 2014 de la consultora especialitzada en turisme, Regio Plus,
el turista rus gasta una mitja de 125 euros per dia, un total de 1.050 per viatge i
persona. Una despesa molt superior a la mitja dels turistes d’altres procedències
com l’alemanya (98€), la britànica (93€) o la francesa (80€).
En relació a les publicacions hem de destacar un boom de revistes que es
caracteritzen per un estilisme molt cuidat, per incloure sessions de fotos
fabuloses i amb publicitat i reportatges molt basats en un estil de vida molt
luxós. Són revistes que basen el seu contingut fonamental en reportatges
turístics: pobles de la Serra de Tramuntana, excursions, festes més importants...
Però que realment van dirigides a la població amb més poder adquisitiu i que
pugui estar interessada en comprar una casa d’alta gama. Es destaca molt que és
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una illa molt internacional, amb una activa comunitat de residents procedents de
moltes parts del món. I sobretot es parla del clima, del bon temps.
En els darrers anys, a la web de Mallorca&Rusia, s’ha animat a
l’adquisició de propietats mallorquines explicant que: “A Balears, fins i tos en
les fredes i obscures nits hivernals, la temperatura mai baixa de zero graus, per
tan és ideal per viure-hi tot l’any”. També destaquen que “Està mèdicament
provat que el 95% de la vitamina D que absorbeix el nostre cos ho fa a través de
l’exposició al sol, mentre que el restant 5% ho fa a través dels aliments. Aquesta
vitamina té diversos beneficis per a la salut, per exemple fer front a la depressió i
ajuda a absorbir calci per enfortir el teixit ossi. A part d’això l’aire marí ionitzat,
encalentit pels raigs solars, i saturat de sals de iodo i minerals, enforteix els
sistemes immunològic i respiratori. En aquest sentit Mallorca és perfecte ja què
l’anomenada “Illa del Sol” posseeix 320 dies de sol a l’any”.
Aquesta vinculació amb la venda de propietats fa que la publicitat més
important- a més de restaurants i botigues de productes de luxe- sigui lògicament
d’immobiliàries i tendes de mobles i decoració. Això també ha motivat que
aquestes revistes no només hagin tingut molta presència a les fires turístiques de
Rússia com la Mitt de Moscou sinó també a les fires immobiliàries com l’Expo
Azimut de la ciutat d’Ufà als Urals. En aquests esdeveniments aquest tipus de
publicacions tenen sempre molt bona acollida.

232

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Malgrat en els darrers anys, cases mallorquines d’alta gama han estat
adquirides per grans fortunes russes (en alguns casos de procedència dubtosa),
la insularitat també és un inconvenient per aquests interessos. Tenir accés per
carretera al Consolat General rus de Barcelona o a l’Aeroport del Prat és un punt
a favor per a la costa catalana o, fins i tot, per l’Andalusa. D’aquestes
publicacions- totalment orientades a ciutadans amb gran poder adquisitiu i
escrites totalment en rus- se’n han editat moltes però resulta difícil fer-ne el
seguiment perquè tenen un recorregut breu i, en molts casos, ja no s’editen.
Totes aquestes publicacions disposen de pàgines webs amb continguts similars a
les edicions en paper i amb traduccions a l’espanyol i a vegades també a
l’anglès.

Una de les revistes més importants perquè és la que fins ara ha tingut més
recorregut és Mallorca&Rusia. Aquesta revista, editada entre 2009 i 2014, és
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iniciativa d’una empresària russa resident a Calvià i vinculada al sector
immobiliari. Mallorca&Rusia era mensual i s’editaven entre 15 mil i 20 mil
exemplars. Aquesta revista s’escrivia totalment en rus a excepció de l’editorial
que també tenia la seva versió en espanyol.
Una altra d’aquestes publicacions és Correo de Mallorca promoguda per
Premsa Ibérica, grup editor de Diario de Mallorca. D’aquesta curiosa forma es
recuperava una capçalera històrica dels orígens d’aquest diari. Només s’han
editat dos números, al maig 2013 i al maig 2014. El primer número, de 184
planes, repassava la presència a Mallorca d’importants figures de la vida política
i cultural russa: el poeta Eugeni Yeutushenko, la ballarina Maya Plisétskaya o el
darrer president de la desapareguda Unió Soviètica, Mihail Gorbachov. També
incloïa reportatges sobre la vida nocturna a Mallorca, el mercat de l’Olivar o els
patis històrics de Palma.

Al segon número de 196 pàgines es podia trobar informació sobre
compres, un petit diccionari rus- espanyol, reportatges sobre gastronomia i
arquitectura i informació sobre platges i festes populars de les quatre illes. Els
articles i reportatges estan signats per periodistes mallorquins que han estat
traduïts. Correo de Mallorca es distribuïa a l’Aeroport de Son Sant Joan i a
hotels amb la col·laboració dels principals touroperadors d’aquest mercat:
Natalie Tours, Pegasus, Tui i Tez Tour.

En aquesta mateixa línia, el grup abcMallorca- que des del 2003 té una
pàgina web i edita revistes en espanyol, alemany i anglès- al maig 2014 i al
maig

2015 també han presentat publicacions pel mercat rus. En un clar

plantejament de principis, abcMallorca es defineix com “Una guia d’estil de
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vida luxosa pel mercat rus de classe alta”. Són revistes que cuiden molt el
disseny, d’una gran qualitat formal i que es poden trobar en els hotels de major
categoria, clubs nàutics, agències immobiliàries, empreses d’embarcacions de
luxe, camps de golf, els millors restaurants, tendes de grans marques... I també a
fires de les principals ciutats de Rússia.
Ens els anys quaranta, Mallorca es promocionava com una destinació ideal
per a passar-hi la lluna de mel. Des de fa anys Eivissa i Formentera també són
destinacions molt atractives per a la celebració de noces. A través d’aquestes
revistes i pàgines web també es potencia molt la imatge de què Mallorca disposa
de restaurants, hotels i paisatges fantàstics per aquests tipus de celebracions. De
fet ja hi ha empreses de residents russos que es dediquen precisament a
organitzar festes de boda per a parelles amb un important poder adquisitiu. Però
malgrat aquest boom de revistes d’estil de vida luxós, la majoria de turistes que
arriben a Mallorca són de classe mitja i venen amb viatges organitzats.
Existeixen portals d’internet mallorquins, dirigits en aquest mercat,

per

contractar vacacions però la majoria arriben amb viatges organitzats.
El fet de viatjar amb paquets tancats no és només per raons econòmiques
sinó també pels problemes que tenen per aconseguir el visat. És molt més fàcil
que una agència de viatges tramiti els permisos per a un grup concertat amb
informació de vols i horaris concrets i amb una estada a un hotel que no de
forma particular. I sobretot molt més ràpid. A més si es resideix a Moscou o a
una gran ciutat es pot tenir accés a l’ambaixada espanyola o a una oficina
consular on tramitar el permís però des d’un poble de Sibèria pot ser bastant
complicat, sobretot si es vol fer en el darrer moment o aprofitant una oferta. Per
això és difícil també competir, per exemple, amb destinacions com Turquia.
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En relació als turistes russos que sí arriben a Mallorca, les famílies
prefereixen, sobretot, la zona d’Alcúdia. Els hi agraden les platges grans i els
hotels amb animació i serveis per a nins. Els grups de joves es decanten per
s’Arenal i els turistes amb més poder adquisitiu per Santa Ponça.
Majoritàriament les estades són de deu dies. Una setmana és poc i dues
massa. Durant la temporada d’estiu hi ha vols xàrter a Palma des de Moscou,
Sant Petersburg

o des de la resta de ciutats russes que superen el milió

d’habitants però també ens arriben molts de turistes fent escala a l’Aeroport del
Prat de Barcelona.
Els viatgers que arriben a Mallorca procedeixen de totes les parts de
Rússia atrets per l’ambient de descans. Es mostren molt interessats per la
gastronomia i a més de sol i platja, contracten habitualment, com a mínim, dues
excursions. Una de les raons per les quals la classe mitja russa, cada vegada més
castigada, pot encara viatjar i gastar és perquè molts no tenen hipoteques ni
crèdits. No tenen endeutament privat. Molts mantenen les cases on vivien abans
de la desaparició de la Unió Soviètica.
Per aquests turistes les revistes de la Mallorca més luxosa no els hi
serveixen de guia pràctica. Sí els hi són útils les guies convencionals o les
publicacions de petit format que s’editen cada any amb descomptes i ofertes. O
també projectes com el diari gratuït Hola Mallorca. Aquesta publicació en
format diari du com a subtítol “Primer periòdic gratuït per a turistes i viatgers a
Mallorca”. Escrit totalment en rus la voluntat era ser quinzenal però només es
va editar un número per mes durant la temporada turística 2014.
El contingut és basa fonamentalment en informacions i publicitat d’interès
per a turistes. Des de llocs per visitar a reportatges sobre normes de circulació.
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S’editaven 5.000 números i es distribuïen entre les recepcions dels hotels amb
més turistes russos, companyies d’autocars i també als aeroports d’origen.

Periodísticament molt més interessant és el producte del Grup Serra, Vesti
Mallorca. Precisament “Vesti” en rus significa “notícies”. Es tracta d’un diari
quinzenal que es va editar entre juny del 2012 i octubre de 2014. El 3 de juliol de
2015, de forma extraordinària, han publicat també un número especial d’estiu.
Vesti Mallorca compta amb un equip format per un director i tres redactores. Si
bé no tot l’equip té formació i/o experiència en mitjans de comunicació sí que és
evident l’interès informatiu de la publicació en el període 2012-2014.
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Durant quasi dos anys Vesti Mallorca cobrí l’actualitat de Mallorca
(esdeveniments polítics, socials, culturals i esportius de l’illa). Tampoc descuidà
el sector turístic amb edicions especials per a la fira més important de Rússia, la
MITT de Moscou. Un altre aspecte molt destacable, a més de l’informatiu, és
també la voluntat d’apropar la història i la cultura de Mallorca als residents que
parlen rus.
La colònia de mallorquins procedents de Rússia no és gran però sí molt
dinàmica i emprenedora. Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística, a
1 de gener de 2015 hi havia 1.685 ciutadans procedents de Rússia empadronats a
les Illes Balears, bàsicament a Palma i Calvià. Però sobretot destaca que
d’aquests 1.685 ciutadans, 1.236 són dones i només 449 són homes.
L’arribada de ciutadans russos va començar als anys 90 i des d’un principi
ha estat majoritàriament femenina. En general són dones molt formades, moltes
vegades amb més d’una carrera universitària, amb domini de diferents
llengües.... I molt emprenedores. Lògicament treballen majoritàriament en el
sector turístic o immobiliari atenent als seus compatriotes però també hi ha
moltes professores en centres d’idiomes i en acadèmies de música i dansa. Hem
fet referència al turisme rus perquè quantitativament és el país de procedència
significatiu però les publicacions i els seus responsables- sobretot en el cas de
Vesti Mallorca- es dirigeixen a lectors de rus procedents de les diferents
repúbliques que en el segle XX constituïren la URSS. Avui a Mallorca podem
tenir qualque veïnat originari de Letònia, d’Armènia o d’Uzbekistan. Però
després de la colònia russa, la més nombrosa amb 1.599 empadronaments és la
d’Ucraïna. Uns i altres confien recuperar aviat la pau entre pobles eslaus.
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PRENSA HISTÓRICA EN LENGUA ALEMANA
EN LA MALLORCA DE LOS AÑOS TREINTA
GLORIA BOSCH ROIG
Doctora en Filologia Alemanya i Professora Titular de Llengua, Literatura i Cultura
Alemanya a la Universitat de les Illes Balears.

Introducción
En octubre de 1933 el semanario alemán editado en Mallorca, Der Herold,
cifraba el número de residentes alemanes en la ciudad de Palma en unas 3000
personas, lo cual representaba un 3.3% del total de los habitantes de la misma.
La presencia alemana en la isla data de finales del siglo XIX y principios del
XX, antes de la Primera Guerra Mundial, y todavía queda rastro de ello, por
ejemplo, la actual “Relojería alemana” situada en la calle Colom de Palma fue
fundada por el relojero Wilhelm Krug en 1879. También nos consta que existió
una escuela alemana con profesores nativos a la que sólo iban niños
mallorquines por no haber alemanes, y el primer oficio religioso evangélico
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celebrado en la casa del primer cónsul alemán, Karl Schrader, data de 1908 139.
Sin embargo, en este periodo todavía no se puede hablar de la existencia de una
colonia alemana; será a partir de 1930, después de la caída de la bolsa de 1929 y
hacia 1933, tras el ascenso de Hitler al poder, cuando la llegada de alemanes,
tanto turistas como emigrados y exiliados políticos, empieza a ser más
numerosa..
Las causas que convierten Mallorca en un refugio para los alemanes son
diversas. En 1929 Friedrich Christiansen140 publica una guía de viajes sobre la
Riviera española y Mallorca en la que se refiere a ésta como La isla de la calma,
una arcadia mediterránea de la abundancia, un paraíso, jardín del Edén en el que
no existe la lucha por la supervivencia porque hay de todo, así describe este
viajero la isla, al tiempo que se deshace en halagos hacia los mallorquines. En
una Alemania en plena crisis económica (crac de la bolsa), con un altísimo
número de parados y pobres (casi 6 millones)141, y con una gran inestabilidad
política, Mallorca se convertirá en un importante destino para los que buscan una
vida mejor y también será una alternativa vacacional más económica que la
Riviera francesa no sólo para los alemanes, también para británicos y franceses.
El Fomento de Turismo de Mallorca, por su parte, fundado en 1905,
publica masivamente folletos turísticos y promociona la isla en el extranjero. La
consecuencia será la llegada de lujosos cruceros con nombres tan exóticos como
“Watussi” o “Usukama” cargados de turistas famosos como el príncipe

139

Breuninger, M.; García i Boned, G., Mallorcas vergessene Geschichte, Palma 2011.
Friedrich Christiansen, Die spanische Riviera und Mallorca. Berlin 1929.
141
Sobre la gran crisis económica y el final de la República de Weimar en Alemania: Blasius, D.: Weimars Ende.
Bürgerkrieg und Politik 1930-1933, Göttingen 2005. Sobre la cultura y sociedad de Weimar: Gay, P., La Cultura
de Weimar, Madrid 2011.
140
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Humberto de Prusia, escritores como Ernst Toller, equipos de rodaje de la UFA,
científicos, etc142.
A partir de febrero de 1930 atracaba cada mes en el puerto de Palma un
barco de pasajeros procedente de Alemania, y a partir de 1933 se incrementó aún
más la frecuencia gracias a la organización nazi “Kraft-durch-Freude” (Fuerza a
través de la alegría), una especie de turoperador del estado nacionalsocialista
que popularizó el turismo de masas y las vacaciones para las clases trabajadoras
alemanas, poniendo en marcha los primeros viajes organizados hacia Mallorca.
Cabe señalar que en 1932 la organización del partido nacionalsocialista alemán
en el extranjero ya había creado una célula nazi en Mallorca, a la cabeza se
encontraba el cónsul alemán Hans Dede143.
Otra razón de peso que explica el incremento del número de inmigrantes y
exiliados políticos alemanes hacia Mallorca es que en España los extranjeros
podían trabajar sin limitaciones hasta el año 1932, cuando el gobierno de la
república, visto el gran número de inmigrantes que llegaba a España, aprobó un
decreto144 que les dificultaba el acceso al trabajo. Podemos afirmar, por tanto,
que hacia 1933 ya existe una infraestructura alemana importante en la isla,
habiendo negocios de todo tipo, desde la panadería, peluquería, librería alemana,
la óptica o tienda de fotos, hasta el cine alemán. La escuela alemana también fue
re-fundada en octubre de 1933 en el Terreno (se encontraba en la Calle José
Vilallonga) con fondos del Reich y se creó la asociación “Los Amigos de
España” en la que además de alemanes, había otras nacionalidades. Tanto la

142

Breuninger, M. ; García i Boned, G. 2011, p.23,
Guillermo Soler Summers, Mallorca bajo la bota de Hitler, Diario de Mallorca 20/07/2013. En:
http://www.diariodemallorca.es/ocio/2013/07/20/mallorca-bota-hitler/861840.html (consulta: 20.06.2015).
144
Una traducción del decreto para los trabajadores extranjeros se publicó por entregas a partir de 1933 en el
semanario alemán Der Herold.
143
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escuela como la asociación tenían presumiblemente una función de control sobre
la colonia de alemanes.
Los dos focos geográficos donde se concentraba la mayor parte de los
residentes germanos en Mallorca eran la zona de El Terreno, en Palma, y Cala
Ratjada, aquí encontramos muchos exiliados políticos, sobre todo escritores
como Franz Blei, Karl Otten y periodistas como Konrad Liesegang, o Heinz
Kraschutzki, redactor del periódico pacifista alemán Das Andere Deutschland,
que fue prohibido por los nazis en Alemania. Muchos de estos exiliados fueron
denunciados y tuvieron que salir de la isla.
En “La Casa del Libro”, en el Paseo del Borne de Palma, se organizaban
con regularidad lecturas y charlas con escritores alemanes como por ejemplo
Albert Vigoleis von Thelen, autor de la obra La isla de la segunda cara145.
Es lógico pensar que en un contexto tan internacional la prensa extranjera
llegara regularmente a Mallorca, tal como queda reflejado en la revista semanal
cuatrilingüe editada en Palma, El amigo del Forastero146, donde aparece un
anuncio de una librería internacional situada en la Plaza de la Libertad, actual
Plaza de la Reina, con presencia también en El Terreno, Puerto de Sóller, Puerto
Pollensa y Cala Ratjada, que aseguraba la llegada de periódicos londinenses en
un plazo de 48 horas. Sin embargo, no sólo se pueden encontrar periódicos y
revistas editados fuera, en Palma también se publica prensa extranjera como
veremos, y en el caso de la prensa alemana tenemos dos ejemplos importantes:
los semanarios Die Insel y Der Herold.

145

Albert Vigoleis Thelen, Die Insel des zweiten Gesichts, München 2003.

146

Se trata de una revista publicitaria dirigida a turistas y residentes extranjeros, editada en Palma en inglés,
francés, alemán y español entre los años 1933 y 1934.
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Es conveniente diferenciar muy bien entre “prensa del exilio” y “prensa
para residentes extranjeros”. En los dos casos que vamos a presentar se trata de
lo último, es decir, prensa para residentes extranjeros en Mallorca. Sabemos que
el diario antifascista Die Pariser Tageszeitung era editado por exiliados
alemanes, pero no podemos asegurar que fuera impreso en Mallorca, lo que
parece ser más probable es que la prensa política antifascista fuera editada en
Barcelona durante la Guerra Civil147:
Die soziale Revolution (1937, Barcelona)
Die spanische Revolution (Dt. Ausg. von 6.) (1936-1937, Barcelona)
Tschapajeff. Der kämpfende Antifaschist (1937, Cordoba-Front), EB Kb 559
Bericht aus Spanien (1937)
Deutscher Informationsdienst (1937-1938, Barcelona)
Llibertat. Deutschsprachiges Organ d. Vereinigten Sozialist. Partei von
Katalanien (1937-1938, Barcelona)
Die Insel148

Este semanario salió al mercado en 1932, el 29 de octubre de 1932. El número 2,
del 5 de noviembre de 1932, se encuentra en la hemeroteca de la Fundación
Bartolomé March. Lo más probable es que se editara hasta el año 1933149,
cuando fue sustituido por el Herold. Die Insel salía todos los sábados y costaba
30 céntimos. Podía adquirirse en Mallorca, Barcelona y en Alemania sólo en las
Agencias de viaje y Oficinas de Turismo. El semanario tenía un formato
sencillo, de 8 páginas, igual que el diario El Día, de la misma época y editado en
147

Fondos de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional Alemana: Deutsche Nationalbibliothek mit der
digitalisierten deutschen Exilpresse (1933-1945). En: http://www.dnb.de/exilpressedigital (consulta 18.06.2015).
148
Die Insel: en: http://www.fundacionbmarch.es (consulta: 10.05.2015).
149
El último número data del 12 de septiembre de 1933
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Palma en castellano. De acuerdo con el ejemplar que hemos podido analizar, Die
Insel es un periódico culto, pensado sobre todo para los residentes alemanes en
Mallorca de una clase social media alta, muchos de ellos con negocios propios,
aunque no destaca el perfil económico del mismo. Tampoco parece tener un
marcado carácter político, sino más bien literario, se hacen muy pocas
referencias a la situación social y política española o alemana, sólo se menciona
de forma explícita aquello que afecta o tiene que ver más directamente con la
emigración.

En la portada viene el título del
semanario y un artículo de opinión
firmado con unas siglas KEL. El texto
se

titula

“Reflexiones

sobre

el

presente” y habla de un cambio de
paradigma, del final de una época, de
la incertidumbre y la crisis mundial –
está escrito con un lenguaje cuidado y
difuso, llama la atención el carácter
filosófico-romántico del texto en el
que se reivindica la acción frente a
negociación. En la página 2 figuran
los datos del semanario. Los editores
parecen ser un matrimonio llamado
Spiesicke-Schlegel,

un

tal

R.

Spiesicke-Schlegel y Eva Spiesicke-Schlegel. Las cartas de los lectores debían
remitirse a una dirección en Establiments, probablemente fuera donde se
encontraba la redacción del semanario. Las oficinas estaban en Palma, en el
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Hotel Catalonia (es probable que los editores del semanario también regentaran
el hotel), situado en la esquina de la calles Burgos con Massanet, entre la calle
Olmos y la calle del Carmen. La imprenta estaba en la librería Ordinas, en la
calle San Miguel 114-120. En la misma página 2 aparece un relato corto de
viajes titulado Angst um eine Lampe (Miedo por una lámpara). No aparece la
firma del autor o autora del relato.

En la página 3 figura una sección internacional con noticias breves del
mundo. Se anuncia la llegada a Mallorca del Gran Duque heredero Federico
Francisco de Meklemburgo y del Príncipe Humberto de Prusia el 6 de noviembre
de 1932 a bordo del barco “Watussi” y se menciona su prevista visita en coche a
Formentor. También aparece un artículo sobre los problemas de la emigración y
la dificultad de Alemania para atajar el problema del desempleo debido a la falta
de colonias en el extranjero. El desempleo en Alemania se cifraba en 1932 en 5.5
millones. El artículo menciona que en España todavía no se ha impuesto la
prohibición a los extranjeros para trabajar. Esta situación cambió ese mismo año.

En la página 4 hay una sección breve dedicada a la cultura, se habla de
arte y exposiciones y de la posibilidad de abrir un teatro alemán en Palma por el
continuado aumento de residentes procedentes de este país. En la página 5
aparece una relación de libros recomendados de la semana junto con varias
críticas literarias.

En la página 6 y 7 se publica un relato breve titulado Die Begenung (sic!)
de marcado carácter romántico. Tampoco figura el autor del texto. Al final de la
página 7 se anuncian los horarios y trayectos de las diferentes líneas de barco
que operan entre islas y entre Mallorca y la península, así como la línea alemana
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de Palma a Hamburgo que pasaba por Málaga, Ceuta, Lisboa, Southampton y
Rotterdam.

En la última página aparece la cartelera de cine en alemán en los cines
Born, Rialto y Moderno. La mayor parte de la página está dedicada a la
publicidad, salvo un artículo corto

titulado Reisebaltt-Notizen (Apuntes de

viaje) en el que se habla de un nuevo acuerdo entre Alemania y Suiza sobre la
entrada de divisas a este último país.
Der Herold150

Der Herold es un semanario alemán
editado en Mallorca por el empresario
judío Alfons Stern y su sobrino Walter
Stern. La redacción estaba en la callle
Conquistador 39 y la imprenta se
encontraba en la librería Ordinas. El
primer número salió en octubre de
1933, posiblemente después de que
dejara de publicarse Die Insel

151

. El

último número del semanario salió en
junio de 1934, en total se publicaron 39
números entre 1933 y 1934. Primero
salía los jueves, después los domingos.
Costaba 25 céntimos y tenía entre 12 y
150

Der Herold: deutsche Sonntagszeitung für Spanien (1933-1934). Webseite des Ibero-Amerikanischen Instituts
in Berlin. Online-Katalog en: http://www.iaiweb1.iai.spk-berlin.de (consulta: 04. 05.2015).
151
El último número salió un mes antes, en septiembre de 1933.
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20 páginas. Los ejemplares originales se encuentran en la hemeroteca del
Instituto Iberoamericano de Berlín, el cual nos ha facilitado la digitalización de
los mismos para su inclusión en el catálogo de la biblioteca de la UIB.
El semanario iba dirigido a la “colonia”, es decir, los residentes alemanes
en Mallorca, muchos de ellos empresarios. Igual que Die Inse,l, no tiene
marcado carácter político, de hecho no contiene ninguna sección con este
epígrafe, destaca más bien lo económico y en este sentido el estilo es más liberal
burgués, también contiene secciones literarias y de cultura muy similares a las de
su antecesor Die Insel, pero sin tener tanto peso como en este último. No se
hacen referencias a la política española, aunque en ocasiones sí a la economía.
Aparecen algunas noticias sobre la política alemana, pero no se comentan,
simplemente se reproducen. Este semanario no puede considerarse como un
instrumento de propaganda del gobierno nazi, pero de alguna manera sí que
funciona como altavoz de éste. Por el contrario, en Madrid se editaban en esta
época dos periódicos nacionalsocialistas;

Deutsches Reich, die Nationale

Zeitung für Spanien und Portugal y Das deutsche Blatt für Spanien. En la
portada del semanario aparece la sección “Aus aller Welt”, “Weltfunk”, “Die
Welt funkt” que reproducen noticias cortas de todo el mundo no necesariamente
de índole político.
La página 2 está dedicada a la economía. “Wirtschaftsdienst” En algunos
ejemplares sale otra sección dedicada al comercio, a la industria o exportación
“Handel und Industrie”. La página 3 lleva noticias cortas sobre teatro, cine,
ópera, música y ballet La página 4 se dedica a la “bonita patria alemana”
“Schöne deutsche Heimat”. Se describen paisajes alemanes de una manera
literaria y romántica. En esta sección puede entreverse un poco la exaltación de
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lo nacional, pero referido a la cultura. La página 5 lleva diferentes anuncios con
ofertas de Hoteles y restaurantes de Mallorca, Ibiza y Barcelona. La página 6 es
el Feuilleton literario, donde aparecen uno o varios relatos breves. Las páginas 7
y 8 son una miscelánea difícil de clasificar, aparecen noticias breves de todo el
mundo con anécdotas, curiosidades, novedades, etc.En la página 9 aparece la
agenda con la programación de los cines y el teatro de Palma. En la página 10
aparece la sección de deportes junto con anuncios varios de compra-venta:“Das
Käufer ABC”. Página 11 y 12 son noticias de sociedad, de la colonia. Eventos,
etc. “Palma Gestern und Heute” “Gesellschafts- und Kolonie-Nachrichten”.
“Kolonie und Gesellschaft”.

En algunos ejemplares aparece una sección dedicada a las mujeres
“Herold Frauendienst”, en la que prevalecen los temas típicos del rol tradicional
femenino, cocina, cuidado de los hijos, belleza, etc. Otra sección está dedicada a
la cultura y la ciencia “Kultur und Wissenschaft” y en algunos números aparece
una sección de carácter literario.”Der gute Kamerad” con relatos cortos y
concursos de escritura.
El Amigo del Forastero – Der Ausländerfreund152

Existen 2 números en la Biblioteca Lluís Alemany: 5 (8-14 junio) y 14
(15-21 febrero). No figura el año de publicación, aunque por algunas referencias
en el interior como la muerte de del escritor alemán Fedor von Zobeltitz el 10 de
febrero de 1934 hemos deducido el año de publicación del número 14. En la
editorial de este mismo número se menciona y justifica la interrupción de la
152

El amigo del Forastero – Der Ausländerfreund. Número 5 (8-14 Junio) y número 14 (15-21 febrero).
Biblioteca Lluís Alemany (Palma de Mallorca).
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publicación. Suponemos que se publicó entre los años 1933 y 1934. Se trataba
de una revista semanal publicitaria de carácter internacional y gratuita, salía en 4
idiomas (alemán, castellano, francés, inglés), aunque también se puede leer en la
portada una frase en catalán: “Es interessant també p’els (SIC) Mallorquins”. En
la segunda página aparece el siguiente texto: “El amigo del Forastero, no es un
mero título o frase, es una persona, un ser que habla a Vd. que le recibe con los
brazos abiertos, sabiéndose responsable de su bienestar en Palma”.

En el interior de la revista se puede leer: “Nosotros para todo. Todo para
Uds.” La revista pretende dar un servicio completo de información a los turistas
y residentes, especialmente en cuanto a tiendas, negocios y entretenimiento en
Palma. No conocemos a los editores153, sabemos que las oficinas estaban en
Palma, en la Plaza de la Conquista 1, y que la imprenta era La Independencia.
Dos colores destacan en la portada, negro-azul o negro-verde.
153

Aunque no podemos afirmarlo con absoluta certeza, por las características de revista, es probable que el editor
fuera Jordi Martí Rosselló, el mismo editor de la revista satírica mallorquina Foc i Fum de principios del s. XX.
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Es una revista básicamente publicitaria, aparecen pocos artículos y de
manera irregular, prácticamente ninguno en el número 5 y unos 8 textos cortos
en el número 14. Paradójicamente estos textos de temática diversa no se
traducen, sale cada uno en un idioma. La revista se financia a través de los
muchos anuncios que contiene y que organizan las diferentes secciones de la
misma: Moda masculina, Vestidos, Flores, Música y Radio, Bordados,
Tintorerías, Calzado, Belleza, Relojes, Óptica, Farmacia, Salas de Fiesta,
Teatros, Cines, Restaurantes, Hoteles, Librería, informaciones de la Oficina de
Turismo, etc. La revista resulta en los contenidos, en general, y visualmente, en
especial, un poco desordenada, la disposición de varios anuncios juntos con
letras de diferentes tamaños y en diferentes direcciones con las traducciones
dificulta la lectura y comprensión. Al final aparece un pequeño diccionario
cuatrilingüe y en la contraportada un plano de Palma con las direcciones de los
negocios que se publicitan en la revista.

Conclusión

Es importante diferenciar dos tipos de prensa histórica extranjera en la
Mallorca de los años 30, por una parte nos encontramos con la “Prensa del
exilio” (Exilpresse), de carácter combativo y fines políticos, que fue editada
principalmente a partir de 1936 y durante toda la Guerra Civil, y de la que
todavía no tenemos mucha información. Por otra parte, existe lo que podemos
calificar

como

“Prensa

para

residentes

extranjeros”

(Presse

für

Auslanddeutsche), cuyos objetivos son varios: informar, ayudar y orientar,
entretener y cohesionar al grupo de los residentes alemanes en Mallorca. El fin
de este tipo de prensa no es político, apenas aparecen referencias a la situación
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político-social española y tampoco se analiza la situación política alemana, más
bien reproducen y se hacen eco de lo que sucede en Alemania sin posicionarse
ideológicamente de manera explícita, aunque en este sentido sí podemos afirmar
que sin ser instrumentos de propaganda no son políticamente neutrales.
Recordemos que en Mallorca ya existía una célula nazi y que al igual que los
residentes los medios eran observados con especial atención.

La colonia alemana en la Mallorca de los años 30 llegó a alcanzar un
tamaño considerable y contaba con una infraestructura muy importante. Al
mismo tiempo se desarrollaba de manera rápida el turismo alemán hacia la isla,
lo cual propició el surgimiento de prensa editada en alemán. Es de suponer que
la inestabilidad política en Alemania y la gran crisis económica mundial
afectaran a la continuidad de estos semanarios, puesto que esta situación
provocaba también movimientos migratorios inversos, es decir, desde Mallorca a
Alemania, especialmente a partir de 1933154 con la llegada del nuevo régimen.
En España la situación de los extranjeros empeoró a partir del nuevo decreto del
trabajo de 1932, y en 1934 una ley contra el espionaje obligaba a todos los
extranjeros a inscribirse en el Gobierno Civil y a solicitar un permiso de
residencia. Esto provocó una huelga y protestas en Mallorca.
En resumen, podemos afirmar que entre los años 1932 y 1934 se produce
el auge del periodismo alemán en Mallorca y no será hasta muchos años
después, concretamente hasta 1971, cuando se produce una situación parecida,
año en que el Mallorca Magazin sale a la venta por primera vez en Mallorca.
Este semanario sigue editándose hasta el día de hoy junto con el Mallorca
Zeitung, que salió al mercado el año 2000. Ambos forman parte de grupos de
prensa españoles mayores, como el Grupo Serra y la Editorial Prensa Ibérica.
154

El gobierno Nazi alemán invitó a volver a los exiliados económicos, aunque sólo a aquellos que no hubieran
atentado contra el mismo.
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LES PITIÜSES ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ INTERNACIONALS155
FANNY TUR RIERA
Llicenciada en Geografia i Història. Tècnica Arxivera-Bibliotecària i Cap del Servei de
Documentació de l’Arxiu Històric d’Eivissa.

Per a aquesta ponència hem analitzat tot el llistat de capçaleres que ja
varem recollir en la primera fase del treball de recerca sobre el Patrimoni
periodístic de les Illes Balears però hem volgut fer també un buidat de les
notícies aparegudes i recollides a algunes de les principals capçaleres d'altres
països, incloent alguns exemples de premsa sensacionalista.
Com recull Tomeu Canyelles a un conjunt de dades provisionals de la R+d
“Turisme i mitjans de les Illes Balears”, les Pitiüses concentren prop d'un terç de
les publicacions editades a les Illes en altres llengües fora de la pròpia i la
155

Totes les imatges reproduïdes a l’article pertanyen al fons de l'Hemeroteca Municipal d'Eivissa (HME)
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cooficial, tot i que el predomini d’Eivissa és evident: un 82,5% de les seves
publicacions han aparegut dins d’aquest àmbit insular. D’elles, un 78 % només a
la seva capital. Les publicacions de Formentera queden representades amb un
17,5 % del còmput total.
S'han recollit i buidat finalment al voltant de 55 capçaleres editades tant a
Eivissa com a Formentera principalment per als residents estrangers en les
Pitiüses però també per als nostres visitants. A més, s'han analitzat el tipus de
notícies publicades en els darrers anys en una vintena de mitjans de comunicació
estrangers del Regne Unit, Eua, Itàlia, França, etc. La relació i les conclusions
son aquestes:
Hi ha dos tipus de mitjans analitzats a considerar:
a) Mitjans estrangers, tant digitals com en paper.

20 publicacions

periòdiques analitzades: The Times, The NY Times, The Sunday times,
Daily telegraph, Daily news NY, Daily Mirror, The Sun, Corriere della
Sera, Oggi, Le Fígaro, L'independent, Le Monde i Magazine du Monde,
Berliner Zeitung, Financial Times, The Guardian (Regne Unit), El Nuevo
Herald (Miami. EUA).
b) Revistes publicades per companyies aèries: Ling, Europa
c) Webs:

www2.unwto.org:

(Organització

Mundial

del

Turisme),

www.newundregroundmusic.com
d) Buidat dels mitjans editats a les Pitiüses en llengües estrangeres.
Hemeroteca Municipal d'Eivissa (HME). Ibiza insel, Ibiza Insight, Ibiza
Insight Zeitung, Ibiza News, Ibiza Zeitung, Ibiza Magazin, Ibiza Forecast,
Ibiza Now, Ibiza Lights, Ibiza Heute, Ibiza WochenZeitung (suplement
setmanal

editat

per

Diario

de

Ibiza),

Die

Ibiza

Formentera
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Wochenzeitung (suplement setmanal editat per Periodico de Ibiza), Ibiza
In, The Ibiza Sun / The Ibizan, Ibiza Kurier, Ibiza Insight-Herausgeber,
Where Ibiza, Weakhead, Ibiza Life, Night-Day Magazine, Formentera
Zeitung, Formentera Mmagazine, Formentera Report Magazine, EuroNachrichten, DVB - Spirit of Ibiza, DjMag.com, Las Dalias Ibiza
Magazine, People from Ibiza, Submersia, Mediterranean Magazine, Space
007 Ibiza, Ibiza & Formentera Style, Blues Explosion, Blue Marlin Ibiza
Magazine,

Blue

Lemon,

BK

News,

The

Snakeman,

Pachá,

www.weareibizamagazine.es,Ibiza Còsmic, Ibiza lights, Ibiza Heute, Insel,
Leben: auf den Balearen, Alto Standing, Deejay: dance magazine, Native,
Nikki Style, Ibiza Delux, Ibiza Real State,
La percepció, la imatge de les Pitiüses ha viscut un canvi importantíssim,
podriem dir que de gairebé 180º a través del seu model turístic i per tant de la
imatge projectada a l'exterior, tot i que ja amb el naixement del mite d'Eivissa i
Formentera s'apuntaven alguns trets que s'han desenvolupat, distorsionat. Podem
destacar 3 moments que suposen un punt d'inflexió en el model turístic i per tant
en la seua imatge exterior:
- Anys 30: neix el mite d'Eivissa amb visitants (no turistes) com ara
Walter Benjamin o Raoul Haussmann. La presència d'Eivissa a les
notícies internacionals és minoritària i anecdòtica. Les Illes tenen un
interès paisatgístic, cultural i etnològic per a les publicacions
estrangeres. Referència: reportatge signat per Roy W. Baker, cònsul
americà a Barcelona i publicat en el número d'agost de 1928 a la
revista The National Geographic Magazine: “The Balearics, Island
Sisters of the Mediterranean”. Entre d'altres trets, l'article destaca que
Mallorca és manifestament filla d'Espanya, el caràcter britànic i
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neerlandès de Menorca i les arrels aràbigues d'Eivissa. Els visitants
encara son viatgers i l'atractiu d'aquestes illes de la Mediterrània és la
riquesa cultural, arqueològica, gastronòmica i paisatgística. És un
recorregut a travès de 40 fotografies de Mallorca, Menorca i Eivissa,
sis de les quals estan protagonitzades per dones amb el vestit
tradicional eivissenc i l'emprendada d'or.
- L'Eivissa de la cultura hippie. Anys 60/70 del segle XX. L'Eivissa i
Formentera hippie, de la tolerància, de la convivència de dues cultures
i moltes maneres de viure, de la llibertat i les platges verges. En la
dècada dels 60 la imatge d'Eivissa era la de l'illa de la llibertat, el
moviment beat i la cultura hippie. En una Espanya franquista i sense
ciutadans lliures. Per intentar desmuntar aquesta imatge, completament
real, davant Europa i el món es feia especial esment al paradís de la
llibertat que era Eivissa com a proa d'un desenvolupament econòmic i
social. La premsa estrangera publicada a les illes recull les notícies del
paradís i d'alguns esdeveniments destacats com ara la Setmana Cultural
d'Eivissa (Ibiza insight, 1975)
- Eivissa i el turisme de masses: Anys 80 i 90. Aparició del turisme de
masses. Domini dels touroperadors. Neixen els moviments ecologistes.
Irrupció dels holligans, que comencen aparèixer als mitjans de
comunicació anglesos.
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Primer incís: les Illes Balears, imatge tradicional de sol i platja
Les Pitiüses, tot i tenir una imatge pròpia i diferenciada, comparteixen
amb les Balears el mite de sol i platga, com reflecteix un reportatge publicat a
The Times el 14 de maig de 2009. Les Illes Balears, famoses per les seues
platges i per tenir 300 dies de sol a l'any. Però també ofereixen cultura...i a partir
d'aqui fan un repàs als equipaments culturals de les Illes però fent especial
incidència a Mallorca.
Segon incís: Eivissa, Patrimoni de la Humanitat
Des de la declaració de la UNESCO el 4 de desembre de 1999, Eivissa i
Formentera tenen béns inscrits en la llista dels béns Patrimoni de la Humanitat
però aquesta no és la primera informació que apareix a Google ni a l'aeroport
quan un vistant aterra a l'illa. En aquest context, les notícies al voltant d'Eivissa i
Formentera Patrimoni de la Humanitat han estat gairebé sempre impulsades o
han comptat amb la col•laboració institucional o es publiquen de manera
ocasional o complementària a l'Eivissa dels clubbers, dels djs, de la festa i dels
visitants vips.
De fet, quan un turista o un visitant arriba a l'aeroport d'Eivissa no el rep
cap opi ni cap tanca que li indica que ha arribat a una illa que és Patrimoni de la
Humanitat. Les primeres tanques que es troba son les de les discoteques i dels
principals djs que actúen a l'illa. De fet, els djs obliguen per contracte a les
discoteques a contractar aquesta publicitat i son els únics que les poden pagar.
Aquesta és una bona metàfora de la situació.
Tot i això, moltes publicacions per a residents estrangers editades en
diferents llengües, que solen diversificar més les notícies i solen reproduir les

260

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

publicades als mitjans locals, recullen reportatges destacant els valors
patrimonials, paisatgístics i culturals de l'illa.
Segle XXI. Les Pitiüses, dues illes, dues projeccions
Eivissa es reinventa i es converteix en capital internacional de la música i
els djs, dels beach clubs, dels hotels-espectacle i dels restaurants de referència
internacional. D'una manera tímida i esporàdica i amb alguns errors de contingut
es menciona o destaca que les Pitiüses son Patrimoni de la Humanitat. El
paisatge segueix sent un capital important. L'Eivissa de sempre continúa existint
però no és la notícia principal. Formentera: al voltant de l'illa més petita de les
Balears s'ha construit la imatge del darrer paradís de la Mediterrània amb platges
caribenyes i verges.
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Eivissa, capital de l'oci nocturn i de la indústria musical a la premsa
internacional
Per a aquesta ponència hem realitzat un buidat de les notícies aparegudes
sobre Eivissa i Formentera en els darrers anys a diferents mitjans de diferents
països i en diferents llengües. Bàsicament i a grans trets, les Pitiüses son presents
a:
 Reportatges sobre els millors hotels del món, els millors hotels de platja,
les millors vacances, les millors cases de la Mediterrània (Sunday Times
de 24 de l'11 i el 24 de gener de 2015); els restaurants més luxosos, etc.
 Vacances de personatges internacionals
 Indústria musical que té a Eivissa com a referència internacional. (Sunday
Times el 17 d'agost de 2014).
 Opening i closing parties. Les festes oficials d'inauguració de les grans
discoteques (Pacha, Amnesia, Privilege, Space, etc) marquen l'inici i el
final de la temporada. A aquestes festes, recollides per diferents mitjans de
comunicació internacional i especialitzada, els djs i els productors
marquen la tendència musical que s'escoltarà i posarà al llarg de tot l'estiu.
Eivissa és un autèntic centre internacional de producció musicaL. Aquest
fenòmen

queda

reflectit

a

la

premsa

internacional.

(www.weareibizamagazine.es).
 Festes a la platja i partyboats. Exemple: la festa anual de la cervesa
Heineken a la platja de s'Estanyol. Polèmica que traspassa les fronteres
(Sunday times, “The secrets of Ibiza”: 6 de juliol de 2014)
 Protagonistes de la nova imatge d'Eivissa
262

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

- Djs: Un dia en la vida de David Guetta (Sunday Times, del 24 de maig
de 2015)
- Grans empresaris, futbolistes, empresaris i actors internacionals
- Hotels i establiments temàtics: zones turístiques madures han estat
reinventades i s'han convertit en un gran parc temàtic de l'oci nocturn. Dos
exemples de reconversió hotelera. Els establiments que abans eren els
hotels Don Toni i Platja den Bossa, actualment son els Hard Rock Hotel i
l'Usuaia Ibiza (aquest darrer amb el lema: disfrute de los mejores dj's).
La marca Ibiza apareix en qualsevol buidat de premsa que es faci. No hem
trobat cap capçalera o mitjà de comunicació que no hagi fet referència en algun
moment a algun esdeveniment relacionat amb Eivissa. Evidentment, davant
aquesta presència mediàtica és impossible que alguns dels titulars no siguin
negatius. Algunes d'aquestes notícies recollides pels mitjans de comunicació
internacionals han estat:
 Famosos contra les prospeccions petrolíferes demanen al govern espanyol
que no les permeti (Sunday Times, de 6 de juny de 2015).
 L'especulació: dos germans bilionaris del Regne Unit, David i Simon
Reuben, la segona fortuna del país, han comprat per 25 milions de lliures
(uns 35 milions d'euros) uns terrenys a platges de Comte, cala Bassa i es
Penyal, amb un restaurant beach club inclós. Ho recull la premsa local i es
disparen les alarmes perquè segur que no és per res bó. (Sunday times,
diumenge 28 de juny de 2015)
 L'Eivissa del balconing i dels party boats: 2 homens moren per un còctel
de drogues (Sunday times de 10 de juny de 2015).
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 L'Eivissa dels nightclubs (Daily Mirror)
 Els hooligans. Son un tema recurrent tot i que fa uns anys era més freqüent
la seua presència als mitjans internacionals.
 Drogues: Captura de 100.000 pastilles dèxtasi i 37 kg. de pastilles.
(L'Independant, 26 de juny de 2015).
Com apuntavem abans, tot i seguir existint l'Eivissa dels anys 60 i 70 del
segle XX, l'Eivissa mítica, l'Eivissa Patrimoni de la Humanitat, l'Eivissa rural,
interior i tranquil·la,'Eivissa com a paradís gastronòmic i artístic, i també el
turisme familiar i d'espardenya, la seua presència als mitjans de comunicació
internacional és ocasional i complementària a la imatge construïda en els darrers
anys. Això pot tenir una explicació lògica: si la política turística la dirigeixen els
grans empresaris hotelers i d'oci i la difusió la fan també principalment de la
seua oferta complementària, les notícies s'alimenten d'això, no de la imatge que
intenten transmetre les institucions públiques. A més a més, mentre intenten
d'una manera tímida donar una imatge diferent a les fires internacionals, faciliten
aquesta nova oferta. Per altra banda, la maquinària promocional dels grans grups
turístics és molt més potent que la de qualsevol institució pública. Per exemple,
dos eivissencs han estat elegits presidents de les associacions d'oci nocturn
INTER NIGHTLIFE ASSOCIATION i SPAIN NIGHTLIFE. De fet, aquest mes
d'octubre l'illa acolirà el II CONGRÈS INTERNACIONAL D'OCI NOCTUR i
la 1ª Edició dels Premis Internacionals d'Oci Nocturn. Se celebrarà al Hard Rock
Hotel.
Un exemple de com es poden barrejar les dues imatges, les dues reals, és el
reportatge publicat a The Times el 24 de febrer de 2013, “Ibiza in springtime”:
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“És l'illa del sexe i dels clubs. Be, però la seua part històrica està a la llista de la
UNESCO. Fenicis, romans, àrabs i catalans. Dalt Vila, Necrópolis, Pati d'armes,
que va acollir el primer mercat hippie...I recomanen venir quan floreixen els
ametllers a la primavera...”

Formentera, en canvi, segueix una evolució més coherent i línial. L'illa
més protegida, el darrer paradís de la Mediterrània. De fet Berliner Zeitung la
defineix com el carib d'Europa: encara que és la més petita de les Illes Balears
no està tan concurrida com Mallorca o Eivissa. Imatge que trasmet als diferents
reportatges i notícies: Illa protegida, Platges caribenyes, Stop a l'especulació,
L'illa més petita de les Balears, Illa tranquil·la, La perla discreta (Magazine du
Monde):
“Un litoral preservat, unes salines que son Patrimoni de la UNESCO, la més petita
de les Balears sedueix pel seu discret encant. Passat el xoc de l'aeroport d'Eivissa,
on hi ha clubbers d'una nit...on gent com Kate Moss, Pink Floyd i altres passen les
seues vacances...”

Un accent diferent en aquest entorn tranquil i paradisíac el posa la invasió
de turistes durant la temporada alta -juliol i agost-, amb una forta presència
italiana ja que el visitants d'aquesta nacionalitat varen suposar la temporada
passada -2014- un 60 % del total.
Conclusió final:
Per què parlam de promoció i de models turístics quan el títol de la
ponència és les Pitiüses als mitjans de comunicació estrangers? Perquè els
mitjans recullen bàsicament la imatge promocional i les notícies internacionals
que aquesta imatge crea o conseqüència del model turístic i de la imatge que es
projecta.
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A manera de cloenda reproduïrem part d'el reportatge publicat per El
Nuevo Herald de Miami el passat 23 de maig i signat per Ana Martín García:
No hay lugar en todo el mundo como el puerto de Ibiza en una noche de verano.
El espectáculo, alimentado por la excentricidad y la frivolidad de los
multimillonarios, excitados por sus facturas prohibitivas, supera todo lo
imaginable. El desfile de personalidades es tal que basta con sentarse en una
terraza y dejar pasar el tiempo contemplando el exceso. Cuanto más tarde mejor.
Pero el ruido y la vivacidad de la masa visitante que inunda Ibiza durante 14
semanas oculta su valor histórico, cultural y arquitectónico. En 1999 la Unesco
declaró patrimonio de la humanidad la acrópolis de Dalt Vila, la necrópolis
fenicio-púnica de puig des Molins y el asentamiento fenicio de sa Caleta...

Una bona radiografía que mereix una reflexió.
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EL IMPACTO DE LAS DESCRIPCIONES DE
JULES VERNE SOBRE LAS ISLAS BALEARES
NICOLÁS J. MORAGUES GONZÁLEZ
Doctor en Història per la Universitat de les Illes Balears, llicenciat en Història de l’Art i
membre fundador de la Sociedad Hispánica Jules Verne.

Jules Gabriel Verne (Nantes, 1928 – Amiens, 1905), novelista francés
considerado como un hombre adelantado a su época, al poseer una intuición y
talento con los que supo presentir y materializar en el campo de la fantasía,
muchas de las conquistas que habría de alcanzar la ciencia moderna en el
transcurso de los años. Esta amplia visión del futuro reflejada en muchas de sus
novelas, lo hicieron acreedor del calificativo de «escritor visionario», cuya
prolífica obra, a pesar del tiempo transcurrido desde su muerte en 1905, se
mantiene viva156.
156

http://www.jverne.net/biografia/intro.htm
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El legado literario del autor francés, el segundo escritor más traducido de
todos los tiempos157, es de carácter universal. La magnífica colección de sus
Voyages Extraordinaires, con títulos como 20.000 leguas de viaje submarino,
La vuelta al mundo en 80 días, Los hijos del Capitán Grant, La Isla Misteriosa,
Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Miguel Strogoff y un largo
etcétera, son obras magistrales con amplio reconocimiento mundial.
Hay que destacar que las novelas escritas por Verne son en gran medida
de viajes y aventuras. El ámbito geográfico adquiere especial relevancia, y así el
escritor galo se convierte en uno de los primeros grandes viajeros de la era
contemporánea.
Siempre se ha escuchado decir que Verne nunca viajó y que toda la
inspiración para sus novelas provenía de su imaginación. Se desconoce cuándo
fue la primera vez que este mito fue propagado, pero podemos asegurar que esta
afirmación es completamente falsa. Verne viajó… y mucho, visitando una gran
cantidad de países, especialmente a través de la navegación con sus barcos
personales, nombrados Saint Michel I, Saint Michel II y Saint Michel III,
respectivamente, a los que fue bautizando en honor de su único hijo. Sin
embargo, Verne escribió muchas de sus novelas usando los datos que encontraba
en prensa, artículos y enciclopedias que solía leer diariamente. De esta forma,
pudo describir grandes extensiones de territorios de algunos países que nunca
vio ni visitó.
Las Illes Balears no serán una excepción. Jules Verne homenajea al
archipiélago balear de manera especial en dos de sus novelas: Hector Servadac
(1877) y Clovis Dardentor (1896), ambos editados por Hetzel, París. En la
primera novela, Hector Servadac, hace referencia a las islas Baleares,
157

http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50
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especialmente a Formentera. Sin embargo la más interesante y completa obra
sobre Palma de Mallorca es Clovis Dardentor (1896) en la que narra un viaje de
dos primos (Jean Taconnat y Marcel Lornans) desde Cette -Francia- a Orán, en
Argelia, para unirse a la quinta columna de cazadores de África. En su viaje por
el Mediterráneo, encuentran a la familia Desirandelle y a su amigo Clovis
Dardentor, quien los acompaña en su viaje a Orán, donde su hijo Agathocles se
encontrará con Luise Elissane, con la cual sus padres proyectan casarlo. A bordo
se produce una discusión y Jean comienza a pensar que tanto él como su primo
deben salvar la vida de Clovis y de esta manera ellos podrían ser adoptados
legalmente.
En la novela, la acción transcurre en Palma el 28 de abril de 1885, cuando
el Argèlès, barco que transporta a los personajes, realiza una escala técnica de
seis horas en la capital balear, aprovechando para realizar una visita cultural.
Verne dedica especialmente los capítulos VI y VII a la ciudad de Palma, y con
todo lujo de detalles ofrece al lector una guía turística, perfectamente
armonizada dentro de la acción, de nuestra ciudad.
Parece estar comprobado que Jules Verne nunca estuvo en Palma. ¿Cómo puede
relatar, entonces, con tal lujo de detalles pasajes, características, usos y
costumbres populares tradicionales de la ciudad?
Según se desprende de lo narrado al comienzo del capítulo VI de la novela, fue
la obra Die Balearen del Archiduque Luis Salvador de Austria el trabajo en el
que se basó el francés para situar y contextualizar la acción. La relación de
amistad entre el aristócrata y el escritor fue evidente, y las misivas que se
intercambiaron son prueba de ello:
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¡Sí! Si lo que se ha hecho para este oasis del Mediterráneo se hubiera hecho con
cualquiera otro país de los dos continentes, sería inútil que uno abandonara su casa
y se pusiera en viaje para ir a admirar con los propios ojos las maravillas naturales
recomendadas a los viajeros. Bastaría encerrarse en una biblioteca, a condición de
que esta biblioteca poseyera la obra de Su Alteza el Archiduque Luis Salvador de
Austria sobre las Baleares, y leer un texto tan completo y tan preciso, mirando los
grabados en colores, las vistas, los dibujos, los croquis, los planos, los mapas, que
hacen de esta publicación una obra sin rival. (Clovis Dardentor, 1896).

Por otra parte, el Archiduque es el pionero del turismo en las Illes Balears.
Su legado y su especial interés en fomentar el turismo en esta tierra que tanto
amaba le hacen acreedor de tal honroso título. Luis Salvador invitó a Verne a
visitarle en numerosas ocasiones en Mallorca. Pero todo indica que al final el
francés no estuvo en Palma.
Jules Verne mantuvo también buena amistad con la escritora francesa
George Sand, autora de las novelas Un invierno en Mallorca y Spiridion quién,
junto al músico Frédéric Chopin, pasó una temporada en Mallorca. Primero
recalaron en la ciudad de Palma, residiendo en la calle del Mar, y a continuación
en Establiments (Finca Son Vent), para pasar a residir definitivamente en la
Cartuja de Valldemossa. De la relación entre los escritores (y el pianista) se
puede establecer a la vez un nuevo vínculo entre Verne y Palma de Mallorca.
Debemos destacar otra cuestión fundamental: la pasión frustrada de Verne
fue ser marinero. Por decisión de su padre, estudió en París para llegar a ser
Corredor de Bolsa. Pero ahí descubrió su gran talento: la Literatura (Verne,
1973: 48). He aquí la explicación de que muchas de sus novelas sean navales,
marítimas, con el gran azul como telón de fondo. Y Clovis Dardentor resume
toda la esencia de esa pasión por el mar. Esta novela, además, resulta importante
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en aspectos descriptivos y definitorios del escritor galo. Es un resumen genial de
su persona, de sus inquietudes, de sus pasiones y de su forma de ser. Un análisis
de la novela resulta necesario para avanzar en el conocimiento de la vida y obra
del francés. Verne y el mar nos conducen a que el Ajuntament de Palma rindiera
homenaje al escritor dedicándole una calle en el barrio pesquero del Portixol el 1
de mayo de 1942, junto al puerto, cerca del mar.

En la novela Clovis Dardentor, en sus capítulos destinados a la visita
guiada por Palma, se hace igualmente referencia a François Arago, matemático,
físico, astrólogo y político francés, quien vino a les Balears con el objeto de
completar la medida de un arco del Meridiano entre Dunkerque y Formentera.
En el año 1808, y como consecuencia del conflicto bélico entre España y
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Francia, fue encarcelado en el Castillo de Bellver. Verne aprovecha la situación
y relata los acontecimientos acaecidos a su compatriota en tierras mallorquinas.
Pero no solamente Clovis Dardentor o Hector Servadac se presentan
como las únicas novelas en las que el padre de los Viajes Extraordinarios hace
referencia a las islas Baleares. Una vez analizada su amplísima bibliografía
encontramos que, el archipiélago balear, figura de manera tanto explícita como
implícita hasta en diez de sus novelas:
Explícita sobre las Baleares
1) 1872 - Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África austral.
2) 1878 – Hector Servadac.
3) 1882 – El Rayo Verde.
4) 1896 – Clovis Dardentor.
5) 1896 – Ante la Bandera.
Implícita sobre las Baleares:
1) 1864 – Viaje al centro de la Tierra.
2) 1869 – Veinte mil leguas de viaje submarino.
3) 1874 – La isla misteriosa.
4) 1885 – Mathias Sandorf.
5) 1905 – El faro del fin del mundo.
Corresponde a otro artículo el análisis pormenorizado de las mismas, pero sin
duda ello nos conduce a extraer las siguientes conclusiones:
1) Las Islas Baleares están muy presentes en toda la bibliografía verniana.
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2) Sus características a finales del S. XIX le sirvieron a Verne como fuente
de inspiración.
3) El Archiduque fue un personaje relevante en la vinculación Verne –
Baleares.
4) Las novelas de Verne impulsaron el interés del viaje cultural a nuestras
islas.

Repercusión en la prensa española.
En el año 1867 comienza la publicación
en español de las primeras novelas de
Jules Verne. Si al principio hubo un
pequeño desfase con relación a la
edición

original

francesa,

posteriormente llegaron a simultanearse
y la diferencia temporal llegó a
acortarse de modo que prácticamente
coincidían

las

dos

impresiones

(Tresaco, 2011:148).
La prensa española recogía estas
novedades desde diferentes enfoques.
Por un lado eran las mismas editoriales
las que se encargaban de publicitar y
promocionar las novelas conforme iban siendo traducidas, pero había otra
variante muy interesante que se repetía con frecuencia: utilizar la novela, sus
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personajes o al propio autor para avalar, comparar o valorar un suceso o un
invento que acababa de acontecer o revelarse.
Desde la publicación de la primera de sus novelas, Cinco semanas en globo
(1863), Jules Verne fue un autor que pudo gozar de la gloria proporcionada por
su éxito. En la prensa española del siglo XIX, la figura de Verne y por
consiguiente su obra son motivo constante de comentarios, comparaciones,
alabanzas y críticas. Cualquier acontecimiento e invento que acaezca son una
buena excusa para nombrar al escritor francés o algunas de sus novelas.
(Dekiss, 2002:92).
Según destaca la investigadora María Lourdes Cadena, “las expresiones
utilizadas en las crónicas de 1905 para describirlo son similares a las
actualizadas en 2005: “Gran investigador”158, precursor de descubrimientos
científicos: su imaginación brota de la precisión informada, afirma Fernando
Savater159; autor “de reconocido carácter científico”160, referido a la ciencia de su
tiempo, según Jorge Wagensberg161: “La ciencia que late en la obra de Verne ya
no es hoy, claro, la ciencia de nuestro tiempo. Pero tal cosa supone un interés
añadido, un auténtico buceo en la ciencia del siglo XIX y un reto para que el
lector mida hasta qué punto él mismo es una persona de su tiempo”; escritor
cuyas obras “pudiéramos llamar de caballerías científicas […]” 162. Resulta
curiosa esta comparación de sus libros con los de caballerías: en una publicación
semanal, La lectura dominical, órgano del Apostolado de la Prensa, con
vinculaciones en la Compañía de Jesús, el 1 de abril de 1905 se dice: “Los libros

158

Antonio Zozaya en El Liberal, el 25-03-1905.
Fernando Savater, en « Fantasía Verne », El País, el 27-03-2005.
160
El Imparcial, el 22-03-1905.
161
El País, el 19-03-2005.
159

162

La Época, el 21-03-1905. Noticia idéntica en La Tarde de Palma de Mallorca el 27-03-1905.
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de Verne son la literatura caballeresca de los sabios naturalistas, de los químicos,
de los inventores, de los aeronautas y de los atrevidos navegantes [...]”.
Buscando solamente en la base de datos de la Biblioteca Virtual de Prensa
histórica encontramos alrededor de 400 entradas relacionadas con Jules Verne
en la prensa de las islas Baleares.
De todas ellas hay una realmente significativa, de la Última Hora a fecha
del 5 de agosto de 1895, en el que apartado Pequeñeces se informa que el
escritor francés, “está en íntima y frecuente correspondencia con un alto
personaje que pasa largas temporadas en Mallorca (el Archiduque Luis
Salvador) y con referencias á esta correspondencia, podemos anunciar que el
popularísimo novelista se propone pasar en breve una temporada en nuestra
isla”, aprovechando además su estancia para ubicar a los personajes de su
próxima novela. Dicho viaje nunca ocurrió, pero cabe destacar la fuente de
información que poseía el periodista porque, efectivamente, un año después el
escritor galo publicaría la novela Clovis Dardentor.
Existen además otros muchos artículos destacados que inciden
directamente en el impacto de las descripciones de Jules Verne sobre las islas
Baleares, bien a través de sus novelas directa (o indirectamente) relacionadas
con nuestro archipiélago, bien a través de sus manifestaciones. Muestra del
resultado de esto, encontramos artículos dentro de la prensa balear a página
completa como el publicado por el periódico El Bien Público, el 14 de enero de
1898, o de diferente tamaño como los del El Isleño (1889) o El Menorquín
(1871), entre otros muchos.
Fuera de las Baleares, periódicos como Diario de Tenerife (11 de
diciembre de 1903) o por ejemplo Nueva Alcarria (28 de junio de 1958) también
referencian a las Baleares gracias a la intervención del famoso escritor francés.
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Conclusiones
Es indudable que el alcance mediático del autor francés traspasaba –ya en
vida- las fronteras de su país, y que sus manifestaciones o trabajos tenían
inmediatamente una amplia repercusión en todos los medios de comunicación.
Si las Baleares estuvieron muy presentes en su bibliografía, tal y como hemos
demostrado, es indudable señalar que todo ello tendría una proporcional
vinculación con la promoción turística de uno de los destinos más atrayentes del
Viejo Continente.
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PARÍS-BALEARES.
PONT ENTRE LES ILLES I FRANÇA DURANT LA SEGONA
MEITAT DEL SEGLE XX
ANA LAURA MONTSERRAT GARCÍA
Doctora en Història per la Universitat de les Illes Balears. Professora de ciències socials a
Secundària. Membre del Grup d'Estudis de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el
Pensament Contemporani (IRIE).

París-Baleares, amb el subtítol Organe Mensuel de l’Association Amicale
des Originaires et Descendants des Baléares résidant en France, fou l’òrgan
difusor de l’associació Les Cadetes de Majorque, única associació fins avui
coneguda dels emigrants balears a terres franceses. La tradició associacionista
balear a ultramar era antiga, però no serà fins la dècada dels anys cinquanta que
es crearà la primera associació balear a Europa, l’única fins l’any 1997, quan
s’obrirà la Casa Balear de Berlín.
L’emigració balear a l’exterior s’inicià al darrer terç del segle XVIII,
convertint-se en un dels fets més importants de la Història Contemporània
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illenca, tant pel seu volum humà com per les seves conseqüències socials,
culturals, demogràfiques i econòmiques en la seva configuració posterio. S’han
establert tres focus de recepció d’emigrants balears: Algèria, França i Amèrica
Llatina, els quals reberen onades migratòries procedents de tots els pobles de les
Illes en major o menor intensitat.
França, des del darrer terç del segle XIX, coincidint amb l’inici de la seva
III República, és convertirà en un focus de recepció d’emigrants mallorquins, al
voltant del comerç de la taronja de Sóller. Si en un primer moment serà el poble
de Sóller qui aportarà el gruix migratori, en la dècada dels anys vint s’ampliarà a
molts d’altres pobles, destacant s’Arracó, Llubí o Alaró. La majoria dels
emigrants s’establiren com a petits empresaris, dedicats al comerç de fruites i
productes d’exportació o a la restauració. Així, a la dècada dels anys cinquanta
del segle XX, existia una important colònia emigrant illenca a França, molt
integrada en la seva societat: bon domini de l’idioma i fills integrats en el seu
sistema educatiu. Però també molt fragmentada i dispersa per tot el seu territori.
La seva trajectòria no havia estat gens fàcil per aquests emigrants, ja que
varen viure moments molt difícils, tant a França com a Espanya. A la seva terra
d’acollida, dos guerres mundials... i a la pròpia la proclamació del règim
franquista a l’any 1939, el qual havia tancat les seves fronteres, dificultant
encara més la relació amb amics i familiars residents a les Illes. Però la
reactivació econòmica europea en la dècada dels cinquanta, les necessitats de mà
d’obra i les terribles condicions econòmiques del règim franquista, propicià nous
corrents migratoris espanyols, legals i il·legals, a Europa. En aquest context, la
creació de l’associació Les Cadets de Majorque respon a un triple objectiu:
reunir el col·lectiu illenc, preservar la identitat pròpia entre les noves
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generacions i diferenciar-se dels nous emigrants espanyols, els quals despertaven
recels en la societat francesa.

Per tal d’afavorir la cohesió dels emigrants illencs i superar les dificultats
derivades de la dispersió territorial, l’associació va crear un òrgan de
comunicació escrit, la revista París-Baleares. I, precisament, la creació
d’aquesta publicació explica l’expansió i l’èxit de l’associació a França, incloses
les colònies africanes d’Algèria i Marroc. Anecdòticament, l’entitat també va
arribar a Amèrica, amb socis a Veneçuela, els Estats Units i Canadà. En tots
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aquests casos, la publicació París-Baleares va afavorir la comunicació entre
familiars i amics allunyats, i va ajudar a conservar la identitat entre els emigrats i
els seus descendents. Així, l’associació també va comptar amb associats i
col·laboradors residents a Mallorca, i la publicació es va convertir en el lligam i
l’ànima de l’associació. El punt màxim d ’afiliació va ser l’any 1965, amb prop
de 800 famílies associades i 1.500 exemplars publicats mensualment.
La revista París-Baleares va reflectir el context multilingüe de l’emigració
mallorquina a França, de manera que els articles s’escrivien en francès, català i
castellà. I es distribuïa per tot el territori francès i les Illes Balears. Aquest fet es
podria qualificar d’insòlit. La distribució d’una revista estrangera, escrita en tres
idiomes en la dècada dels cinquanta, s’ha d’explicar necessàriament per un canvi
en les polítiques franquistes envers l’emigració cap l’exterior. Aquesta es tornarà
a permetre des de principis dels anys cinquanta, però per assegurar-se l’arribada
de les remeses, fomentaren l’anomenat “mite del retorn”, promovent i ajudant a
la creació d’associacions de tipus ètnic entre els emigrants econòmics a Europa.
Les Cadets de Majorque no concordava amb aquest perfil, però el seu
apoliticisme i les bones relacions que s’establiren amb l’Oficina de Turisme de
París, sobretot amb persones claus del règim franquista, com Maties Mut Oliver,
explicarien el vist-i-plau governamental per a la seva expansió i distribució per
territori illenc.
La llarga trajectòria de la publicació, de 1954 a 1998, es pot dividir en tres
etapes. La primera, des de l’aparició el gener de 1954 fins a 1958, destaca per
l’interès a mostrar de manera acurada i culta la història, la literatura i els costums
de Mallorca. A més, també apareix un interès clar per mostrar com va ser
l’emigració mallorquina a França, amb articles d’investigació, biografies i
records dels mateixos protagonistes. La fita més important és l’aparició de
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cròniques socials, en les quals els esdeveniments personals s’entremesclen amb
notícies locals illenques, de difícil accés per als socis instal·lats a França.
A la segona etapa, entre 1959 i 1975, els continguts se centren en les
cròniques de l’activitat dels socis, fins al punt que l’any 1963 varen arribar a
desaparèixer tots els articles que no feien referència directa a les activitats dels
socis de l’entitat. Aquests canvis van de la mà dels canvis en la direcció de
l’entitat i la publicació, que afecten no tant els continguts com el seu
enfocament. Així, els articles més acadèmics són substituïts progressivament per
altres de caràcter més divulgatiu, i les firmes de professors universitaris són
substituïdes per les de periodistes illencs, especialitzats en temes turístics.
A partir de l’any 1965, el nombre de socis va començar a decréixer. És el
moment en el qual desapareixen les col·laboracions referides a Sóller i
comencen a destacar les del municipi d’Andratx. A més, amb l’arribada de la
dècada dels anys setanta apareixen nous col·laboradors, joves sobretot
d’Andratx, que incorporen notícies locals fora de les seccions de cròniques, i
incorporen noves temàtiques, com l’interès per la protecció del patrimoni
cultural i natural.
En la darrera etapa, de 1976 a 1998, es produeixen els canvis més
significatius en la publicació. De la mà de la Transició, la política es filtra en els
articles d’alguns dels col·laboradors. A més, en paral·lel a la reducció de les
activitats de l’associació Les Cadets de Majorque i a la significativa pèrdua de
socis i col·laboradors, es produeix una vertadera andritxolització de ParísBaleares, amb un gir cap a temes més focalitzats en el municipi d’Andratx, el
segon amb més emigrants a França. La publicació esdevé un recull de notícies
dels esdeveniments locals del municipi, i es converteix en residual el seu paper
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com a butlletí de l’associació, que, sense arribar a desaparèixer, redueix
notablement la seva activitat.
La crisi de socis provocà greus problemes econòmics a la publicació, fins
al punt que l’equip directiu va haver de posar en marxa una campanya per la
supervivència de París-Baleares i va haver de reduir la periodicitat de la
publicació a bimestral. Tot i això, la incorporació a l’Associació de Premsa
Forana de Mallorca va permetre tenir accés a subvencions institucionals, la qual
cosa va alleujar els problemes financers de la publicació.
La crisi definitiva de París-Baleares s’esdevé amb la mort del seu delegat
general a les Balears, Antoni Simó, ànima de la publicació durant la darrera
dècada. Sense relleu, la publicació va desaparèixer. Gràcies a una donació
desinteressada, i a la col·laboració del Servei de Biblioteca i Documentació de la
Universitat de les Illes Balears, l’any 2013 se signà un conveni per incorporar
tots els números d’aquesta publicació al catàleg de la Biblioteca Digital de les
Illes Balears, la qual cosa ha permès protegir aquesta part del patrimoni
periodístic de les Illes Balears i fomentar-ne la difusió, fins al punt que ha
esdevingut la cinquena publicació més consultada d’aquest catàleg de
publicacions digitals.
La relació de la publicació amb el turisme
Com ja hem assenyalat anteriorment, considerem que la pròpia existència
de l’associació i la publicació estaria molt vinculada, en el seu origen, amb
l’oficina de Turisme Espanyola de París, dirigida entre els anys 1949 i 1964 per
Maties Mut Oliver. Les seves relacions amb l’associació de Foment del Turisme
de Mallorca són evidents, ja què fou el seu secretari fins 1949, moment del seu
trasllat a París, on exercirà amb èxit el seu paper, sent recordat com el millor
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ambaixador de les Illes al país gal per a molts. L’any 1964 abandona el seu
càrrec, tornant a Mallorca com Delegat Provincial adjunt del Ministeri
d’Informació i Turisme fins 1977. Membre del Comitè Directeur de l’associació
des de 1953 fins 1958, ben probablement podria ser la persona d’enllaç entre
aquesta i les autoritats franquistes, facilitant la seva distribució a les Illes i la
pròpia pertinença a la mateixa per part de molts d’illencs.
Però no és l’única relació que podem establir. De Fomento del Turismo de
Mallorca, hi ha col·laboracions de Juan Muntaner i Gabriel Font, membres de la
mateixa en 1954. Aquest darrer era resident de Sant Elm, encarregant-se
d’arreglar el camí de la Trapa i el mirador des Fabioler. En retribució a la seva
feina, el mirador del puig d’en Farineta, entre Sant Elm i s’Arracó, està dedicat a
la

seva

memòria.

Molts

dels

directius de Foment del Turisme de
Mallorca (Joaquin Quesada, Guiem
Forteza, Ferran Porcel i Antoni
Parietti), estiujavent al poble de
Sant Elm, on avui encara hi ha
familiars

seus

amb

cases

i

terrenys163.
La relació entre Foment del
Turisme de Mallorca i l’associació
existeix, però no pareix que hi
hagués una col·laboració explicita,
ja que no apareix cap referència a
les actes de Foment de Turisme de
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Entrevista a Michel Ferragut, abril 2014
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Mallorca a l’associació164. Sigui com sigui, la publicació París-Baleares es
convertirà en un mitjà més per a promocionar l’Illa entre els francesos. Un fet
que el confirma és l’existència actual d’un turisme francès dirigit a la zona de
Sant Elm i Sóller, els darrers nuclis que reben aquests turistes i clarament
relacionats amb l’associació i l’emigració mallorquina al seu país. Sant Elm és
una petita localitat costera, antic port de pescadors residents a s’Arracó, un dels
pobles amb més emigrants en França. No hi ha cap família que no tingui
familiars emigrants o francesos. Tanta és la seva relació, que el seu carrer
principal és el Carrer de França.

Aquesta relació entre les autoritats franquistes i l’associació es visualitzen
en les paraules recollides en un discurs donat l’any 1955 pel Cònsol General
d’Espanya, M. Germain Baraibar, en un dels banquets de socis:

“vuestra

Entidad prestigia con su aportación regional el esfuerzo de cuantos españoles
residimos en Francia para corresponder a su hospitalidad y estrechar los
vínculos que unen a nuestras dos Naciones Hermanas165”. A la intervenció del
President del Comitè Franc-Espanyol, Charles Pichon, es remarcà la intenció de
continuar donant servei des del seu departament a l’associació. Ajudarien en els
viatges cap a les Illes dels residents balears francesos. Però també expressà la
seva intenció de fomentar el turisme francès dirigit a les Illes i a Espanya en
general. I els recordava què, com membres actius de la societat francesa com
eren tots, tenien el deure de promocionar i donar a conèixer les illes als seus
veïns i així fomentar aquestes relacions. Aquestes paraules seran profètiques pel
decurs de la línia editorial de la publicació.

164
165

Entrevista al Dr. Toni Vives, abril 2014
París-Baleares, n. 17, juny 1955
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Aquests llaços entre l’associació i les autoritats franquistes a París,
fomentaren altre tipus d’activitats culturals, com exposicions de pintura amb
temàtica Balear. Una fou la realitzada per Seevagen, de paisatges i marines de
Mallorca i de flors de les Illes Balears, a París del 8 de desembre fins al 7 de
gener, patrocinat per l’oficina de turisme espanyol. I no serà l'únic166, actes que
s’han d’entendre en un clar intent per part de les autoritats per a promocionar les
Illes entre els francesos, aprofitant-se d’un grup molt integrat en la seva societat.
I l’associació no serà aliena a aquest interès, com tampoc als canvis que
s’estan produint en les seves estimades Illes. Aquest fet es visualitza clarament
en la transformació en les temàtiques dels seus articles, gràcies a la incorporació
de noves firmes de prestigi procedents del món del turisme.
Si durant la primera etapa de la publicació els articles són divulgatius,
firmats molts per experts universitaris, en la segona són més descriptius, amb un
major nombre d’estampes típiques estretes de catàlegs i postals turístiques.
També comencen a publicar-se articles que analitzaven la situació que el turisme
a les Illes, les noves infraestructures i necessitats de les mateixes. Temes que
interessen en aquest moment als Cadets de Majorque, en un moment de canvi
important a les Illes. La crònica rosa dels famosos a Mallorca també cobrarà
importància, fent referència a novembre de 1954 la lluna de mel de la néta del
president de la República René Coty a Mallorca, la qual es va allotjar en el Gran
Hotel Alcina, regentat per Llorenç Alcina, membre de l’associació.
Un article destacat serà Mallorca y el Turismo167. En aquest article fa un
petit resum de com el turisme a Mallorca, des de feia uns cinc o sis anys,
s’estava convertint en un motor fonamental per l’economia mallorquina. I
166
167

En el París-Baleares, n. 39, juny 1957, es promociona una mostra de pintura mallorquina a París
París-Baleares, n. 26, juny 1956, firmat per G.C.C.

286

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

proposa que si es treballava adequadament, es convertiria en la primera font de
l’economia balear, paraules profètiques. En aquest article es demanden més
hotels, més tendes, més serveis per fomentar l’arribada de més turistes, ja que
tots els comerciants, la indústria i la gent de l’illa es beneficiaria d’aquest
moment de bona salut de l’Europa de 1956. Una de les premisses per l’arribada
de turistes era la creació d’infraestructures i d’oferta complementària. Així, des
de les pàgines de la publicació es feia una crida a fomentar el turisme, i no tan
sols el de “Sol i Platja”, sinó també el cultural, el de ferrocarrils, el d’hivern...
En aquesta etapa de la publicació s’observa com el fet turístic apareix,
guanyant una quota important dins la mateixa. Quines són les causes?
L’economia a les Illes està canviant. La recuperació econòmica del turisme,
aturada per causa de la Guerra Civil i les seves conseqüències, comença a ésser
un fet. Moltes són les iniciatives que des de les institucions, i des de
l’organització Foment del Turisme, s’estan posant en marxa per incrementar la
quota turística en aquests anys. El desenvolupament definitiu del turisme de
masses a gran escala a les Balears, va tenir lloc durant els últims anys de la
dècada del cinquanta, confirmant-se plenament a partir de la dècada dels
seixanta.
L’any 1950 arribaren a les Balears 98.081 visitants, dels quals 31.556 eren
estrangers. A l’any següent hi hagué un augment d’un 30,4% en aquestes xifres.
A partir de 1955 les xifres s’incrementaran espectacularment, amb 188.704
turistes168. I aquesta tendència continuarà en els següents anys. Són moments de
canvi en l’economia balear, amb la creació d’una sèrie de necessitats, com
infraestructures i mà d’obra, que provocaren canvis en tots els aspectes de la
vida balear.
168

Barceló i Pons, B. (2000). Història del turisme a mallorca. Treballs De La Societat Catalana De Geografia,
(50), 31-55.
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L’impacte del turisme de masses a la societat balear del moment és un fet
innegable, motiu pel qual també s’anirà introduint com una prioritat per als
membres de l’associació Les Cadets de Majorque. L’impacte més evident en el
grup, fou dins la seva mentalitat. Són conscients que a Balears començaven una
sèrie de canvis significatius, que l’arribada de turistes conduïa a un canvi. I que
si es volia aconseguir aquest canvi, tan necessari per a la pobra economia balear,
era necessari millorar en serveis i infraestructures. Per aquesta consciència nova,
s’ha d’entendre l’evolució en la línia editorial de la publicació a la següent etapa.
No podem obviar el fet, que una de les variables prèvies per aconseguir
augmentar el turisme, era fomentar l’oferta i el desenvolupament dels mitjans
propagandístics de la naturalesa i els atractius del lloc de cara als turistes, a més
d’un

desenvolupament

tant

de

les

infraestructures

com

de

l’oferta

complementària. Des de les pàgines de la publicació apareixen articles d’aquests
atractius, junt amb la publicitat d’hotels i restaurants que hi ha a les Illes.
Els membres de l’associació comencen a assabentar-se de la situació de
les meravelles naturals de les Illes, conèixer millor els pobles i racons. També de
possibles allotjaments i llocs d’oferta complementària, com bars i restaurants.
Molts d’ells passen temporades llargues a les Illes. La seva posició econòmica
els permet, fins i tot, dur el seu propi cotxe. Mitjançant la publicació, són els
mateixos emigrants els turistes, els quals descobreixen les Illes i la seva nova
oferta.
L’augment del nivell econòmic dels emigrants era paral·lel al que tenien
els habitants de molts de països europeus, gràcies a l’estabilització econòmica
dels països, els quals es refan, en alguns casos espectacularment, de les
conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
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Aquesta nova situació econòmica permetrà el naixement d’una classe
mitjana, amb suficients diners per cobrir les seves necessitats bàsiques i disposar
d’un romanent que poden dedicar al seu l’oci, situació indispensable que
possibilitarà el naixement del turisme de masses. Les Illes Balears, les quals
gràcies a l’associació Foment del Turisme de Mallorca duien anys dedicant-se a
la promoció de les Illes, tant en l'àmbit estatal com en l'àmbit internacional,
estaven en una situació privilegiada en la lluita per a la caça del turista. I els
emigrants balears a França comencen a ser conscients al llarg d'aquesta etapa,
que són els millors ambaixadors de la seva terra.
Gràcies als articles que apareixen en la publicació, ells mateixos coneixen
millor les Illes. I poden donar-les a conèixer entre els seus amics i coneguts
francesos. Des de la mateixa publicació són més conscient d’aquest fet, motiu
pel qual comencen a demanar als socis que dediquen un temps a promocionar el
seu poble.169Aquest fet explicaria els canvis mencionats. Comencen a aparèixer
també dades més quantitatives, xifres d’interès, explicacions d’excursions útils
per poder realitzar o visites als llocs esmentats. La millora en el finançament de
la publicació dóna recursos per millorar la qualitat de la publicació, per aquest
motiu comencen a aparèixer més fotografies, les quals fan més atractiu les
possibles visites futures. I, com ja hem senyalat, moltes d’aquestes fotografies
provenen de fulletons turístics, els quals retraten els llocs més atractius de les
Illes per fomentar la imatge de cara al turisme. La publicació París-Baleares es
converteix així en un mitjà de difusió d’aquestes imatges en tots els territoris on
hi hagi socis, en aquests moments França, Balears, Algèria, Marroc i Veneçuela.
Qualque cosa està canviant en el grup. S’està promocionat les Illes entre
els socis, s’està intentant que els mateixos socis promociones les Illes a França. I
169

París-Baleares, n. 38, maig 1957
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aquesta promoció que s’està donant no era del tot gratuïta. Els socis s’estan
adonant que apareixen noves oportunitats econòmiques a les Illes, encara que
durant aquesta etapa això no tingui gaire repercussió en el grup. Però hi ha uns
pocs que vendran els seus negocis i s’establiran una altra vegada a les Illes. I no
era per retirar-se, com havien fet anteriorment. Això serà el cas del restaurant
Ca’n Quet en Deia170, d’una família que decideix abandonar França i tornar a
establir-se a les Illes. També el farà el pare de Dolores Alemany o la família
Juan Juan, del bar Dragonera171.
En aquesta etapa, el turisme ha arribat a les pàgines de la publicació ParísBaleares. En un primer moment, la difusió dels atractius dels pobles de les Illes
a les seves pàgines, fomentava un millor coneixement de les mateixes entre els
seus socis. I aquests socis aprofitaren aquest coneixement per gaudir-ne més de
les seves estances. Però també es convertien en ambaixadors de les mateixes,
amb una possibilitat única per narrar les seves meravelles entre els seus veïns
francesos, convertint-se en eines actives de la promoció del turisme cap a les
Illes.
La relació entre sindicats francesos i les seves inversions en establiments
mallorquins; el retorn de molts de Cadets, els quals obriren establiment
relacionats amb el turisme; la importància del turisme francès i el seu impacte en
la segona meitat del segle XX... aspectes que relacionen significativament les
Illes amb el país veí i encara necessiten un major grau d’aprofundiment. És un
fet que el mercat francès és minoritària actualment, però també que són les
localitats de Sóller i Sant Elm les que concentren bona part del mateix, explicat
per lligams familiars existents. La relació entre les Illes i França és encara un
170

París-Baleares, 35, febrer 1957
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Entrevista a Dolores Alemany, abril 2014
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camp obert, pendent de realitzar més investigacions, sobretot en el camp del
turisme.
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TURISME I XARXES SOCIALS
A LES ILLES BALEARS
Mª BRÍGIDA GOMILA JUANEDA
Llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de les Illes Balears, Màster Universitari en
Arqueologia per la Universitat de Granada i Màster Universitari en Gestió del Patrimoni
Cultural per la Universitat de Barcelona.

Una xarxa social, o social network, és la relació i/o interacció que es crea
entre els usuaris registrats en els social media o mitjans socials. És a dir, els
social media són l’eina o la plataforma des d’on sorgeixen les xarxes socials. Per
tant, l'objectiu principal d'aquest text és analitzar les principals xarxes socials
que interactuen, de forma directa o indirecta, amb el turisme de les Illes Balears.
Des de la irrupció de Facebook (2004) en el món d’Internet, les TIC
―tecnologies de la informació i de les comunicacions― han anat
desenvolupant-se a un ritme vertiginós. Malgrat que els mitjans socials no
sorgeixen amb Facebook, serà realment aquest sistema el que canviï de manera
radical la interacció entre els seus usuaris. Tot i l’existència d’altres social
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media, no podem obviar la transcendència del fenomen Facebook172. Si bé han
passat onze anys des de la seva creació per Mark Zuckerberg, cal advertir que
l’ús i popularització a les nostres illes no es va estendre fins gairebé quatre o
cinc anys després i, juntament amb altres plataformes de comunicació online,
sembla gairebé imparable tot i els rumors per la disminució de nous registres,
sobretot entre el públic més jove173. També l’extensió de noves i atractives
plataformes va fer pensar en una possible caiguda del gegant Facebook174.
Actualment, existeixen un centenar de social media dedicats a àmbits molt
diversos: individus, professionals, empreses, investigadors, grups, institucions i
administracions, ONGs, etc.. El/s format/s que allotgen també són diferents:
vídeo, fotografies, dades, text, etc., així com l’ús que se’n desprèn: mantenir el
contacte amb les persones del nostre entorn, trobar feina, lligar, crear i difondre
―art, notícies, etc.―, informar, denunciar, etc..

Les noves possibilitats de relacionar-se i interactuar de les persones no
tant sols han canviat el món TIC sinó també el mateix ritme de vida i les
relacions personals, la manera de fer negocis, la política, les notícies, la ràdio,
etc.

El turisme no ha estat un àmbit aliè a totes aquestes transformacions, ja
sigui en el sector industrial i de serveis, com per part dels propis usuaris (turistes
i no turistes-residents) o en les institucions implicades en el seu foment i
desenvolupament Tot i que, en un primer moment, es va pensar només en tractar
172
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els mitjans de comunicació tradicionals (premsa, ràdio i televisió) vinculats
directament amb el turisme a Balears i amb presència dins els mitjans socials,
una vegada capficats dins les xarxes vàrem advertir la importància d’aquestes en
el món turístic més enllà de la tipologia, format i serveis/productes que oferien
(notícies, música, etc.).
Com s’ha esmentat anteriorment, existeixen molts de tipus de mitjans
socials (Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Instagram, Flickr i Pinterest, etc.)
però ens centrarem en Facebook i Twitter al ser els que tenen un seguiment
massiu i que, de forma més habitual, s’utilitzen per a la promoció. D’altra banda,
també es va sospesar la importància d’aquests dos gegants de la comunicació i la
seva versatilitat. Malgrat algunes semblances, ambdós són de natura distinta; no
tenen la mateixa funció ni finalitat però, a la vegada, ambdues plataformes
permeten visualitzar components d’altres mitjans socials: vídeos de Youtube o
Vimeo, fotografies d’Instagram, etc. Mentrestant es va popularitzar l’ús dels
hashtags (#) en el Facebook, permetent una major interacció entre allò que els
usuaris comparteixen via xarxes socials en temps real. El famós coixinet o
quadradet permet fer un seguiment dels temes que ens interessen (tracking). No
obstant, s’observarà també com en alguns casos hem tingut present altres mitjans
socials.
Paral·lelament, cal assenyalar altres qüestions que influeixen en l’anàlisi
de les xarxes socials, més enllà de Facebook i Twitter, i que també concerneixen
directament a aquest estudi. Tal vegada el factor més destacat és la fugacitat.
Allò efímer és un component significatiu en l’anàlisi de les xarxes socials, també
perquè els mitjans socials tendeixen a desaparèixer o ser menys visibles
(Messenger, Fotolog...) quan es popularitza una nova plataforma ―recordem
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que amb l’entrada en joc de Twitter alguns temien que Facebook
desaparegués!― malgrat tractar-se de mitjans amb format i usos diferents. A
més, molts d’usuaris obrin comptes que després no actualitzen, no obstant, el
crear-les pot entendre’s com un fet representatiu: la creació i promoció d’events,
els trendings “de moda” ―valgui la redundància―, les promocions de productes
i/o serveis, fanpages sobre turisme accessible, etc..
Centrant-nos en el que concerneix directament al nostre estudi, cal tenir present
altres qüestions d’aquests anàlisis; el nostre context geogràfic i la caracterització
de l’usuari tipus , entre d’altres.
En primer lloc, el context geogràfic és determinant: estem parlant d’un
arxipèlag i, per tant, de diferents illes que, a més, tenen també realitats
turístiques distintes. En aquest sentit, cal assenyalar que les cerques fetes dintre
dels mateixos cercadors de cada mitjà social, s’han realitzades tant en el conjunt
illenc com per a cada illa de forma independent. La cerca s’ha fet a partir de
paraules clau com el nom de les illes o l’arxipèlag, sol o acompanyat per altres
mots que estan, o poden estar, vinculats al món turístic (marques, hotels,
gastronomia, etc.).
D’altra banda, els llistats deduïts de la pàgina web de Social Bakers175
també han estat de gran utilitat, doncs s’hi pot visualitzar un rànquing, tant de
Facebook com de Twitter, a nivell de l’Estat espanyol i a partir de diferents
categories (marques, comunitats, llocs, etc.). A més, permeten fer les cerques
directament des del seu cercador. No obstant, les estadístiques no han estat
sempre determinants, en tant que els cercadors de Facebook i Twitter sí que han
aportat dades més exactes ―tot i el caràcter efímer de la informació extreta.
175

Social Bakers. <http://www.socialbakers.com>.
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En segon lloc, els perfils dels usuaris que creen i/o utilitzen les xarxes
socials són també molt variats: administracions públiques i institucionals
(govern autonòmic, consells insulars, ajuntaments, ens instrumentals, etc.);
empreses privades de diferents sectors turístics (agències de viatges,
allotjaments, serveis de restauració, lloguers de vehicles, oci nocturn, natura,
cultura, esport, etc.); els turistes i els propis residents també en fan, gairebé de
manera inconscient, un ús turístic (promoció, reclamacions i denúncies, etc.).
Les celebrities que passen o han passat per les Illes també fan promoció turística,
a vegades de manera inconscient. El cas del mallorquí Rafael Nadal, superant els
14 milions de seguidors a Facebook, és paradigmàtic. El mundialment famós
tenista qualque vegada ha penjat unes fotografies estiuenques, presses en
qualque cala del llevant mallorquí. Si s’observen els comentaris alguns demanen
per la localització.
Sense anar més lluny, el passat 29 de juny l’actriu Catherine Zeta-Jones
―amb més de 317 mil seguidors― publicava en el seu mur de Facebook unes
fotos de la finca de s’Estaca i el text «Palm trees and a gentle breeze... an
incredible evening in Mallorca...». El post va agradar a més de mil vuit-centes
persones, el van comentar setanta-sis i es va compartir fins a setze vegades! I si
només hagués afegit el hashtag davant la paraula “Mallorca”? La resposta és
senzilla: el comentari de la coneguda actriu hagués superat la barrera dels seus
fans, el #Mallorca ho hauria vist tot Facebook.

Més encara, fins i tot aquell usuari off-land, persones que, ni residint ni
havent visitat mai la nostra terra, ens citen perquè acaben de conèixer ―no
necessariament a través d’Internet― una part del nostre patrimoni i desperta en
ells un desig per visitar-lo: un xilè que conviu amb un eivissenc a Birmingham
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acaba de tastar un flaó, l’ha fotografiat i l’ha penjat en el seu Instagram o un
australià que acaba de veure un programa de televisió on una famosa actriu
passeja per la Serra de Tramuntana tot just ho piulen amb uns hashtags molt
precisos: «...#mustgo #Mallorca...!» o qualsevol tuit semblant. Aquests exemples
podrien ser reals, de fet basta cercar-ne un poc i se’n troben de molt similars.
En tercer lloc, la quantitat de social media a l’abast i en constants canvis i
actualitzacions converteix el simple fet d’analitzar-ho en quasi una utopia. Tot
afegint que, en alguns casos, és necessari registrar-se per poder accedir al mitjà
però també on es donen casos, com hem assenyalat uns paràgrafs més amunt, on
hi ha un feedback entre xarxes socials diferents: #Instagram a Twitter que també
sol venir acompanyada de la foto corresponent, o hashtags a Facebook o
Pinterest, etc. En aquesta línia, s’entreveu que tampoc és suficient en analitzar
els comptes i/o usuaris registrats, sinó també allò que es diu, es penja i, en
definitiva, es comparteix. Fer un seguiment del perfil dels usuaris (nacionalitat,
edat, sexe, etc.) tampoc afavoreix la tasca, i no sempre les dades registrades són
les reals. El nombre de likes o de seguidors que tenen les pàgines o comptes
tampoc tenen perquè ajustar-se a la realitat; ja sigui perquè no tothom disposa
d’un compte en els mitjans socials o pel simple fet de que no desitgen fer pública
tota la informació (el que els agrada, el que visiten, als que segueixen, etc.)
Finalment, voldríem recalcar el tema de les actualitzacions, doncs les dades que
aportarem a continuació avui ―ARA― ja no seran exactes. A més, el fet de ser
usuari registrat permet accedir a molts altres comptes i, no sols això, la major
part de les institucions públiques principals i les empreses disposen com al
manco d’un compte, com a mínim, en una d’aquestes plataformes.
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Pel que fa a la recerca s’han tingut present diversos factors. Com hem
esmentat anteriorment, s’han valorat els rànquings que apareixen a la web
www.socialbakers.com que ha estat molt útil per veure quines són les xarxes
lligades a les Illes més populars dintre de l’Estat espanyol. Un cop feta la
valoració ens hem centrat en fer cerques més concretes utilitzant paraules clau
(també en diversos idiomes) que podrien estar enllaçades amb el turisme illenc.
A les taules que apareixen a continuació, d’elaboració pròpia, es pot observar els
rànquings de Facebook i Twitter amb més de 10.000 seguidors i admiradors. Les
dades obtingudes foren compilades durant la segona meitat del mes de juny de
2015.

Lloc
Lloc
Fanpage
Lloc
Fanpage
Lloc
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Lloc
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Lloc
Fanpage
Lloc

878.175
862.715
699.890

En
parlen
6.184
12.187
307.152

Hi han
estat
150.380
78.211
-

Hotel – Club nocturn

533.007

21.061

263.357

Marca cervesa
Bar – Club nocturn
Notícies

514.424
477.549
429.920

43.687
23.358
2.076

89.149
-

Emissora de ràdio

420.116

7.345

-

Viatges/Lleure
Varis

419.804
365.562

888
3.435

366.999

Viatges/guies

286.560

417

-

Agència de viatges

263.904

22.460

-

Emissora de ràdio

241.391

4.781

-

Emissora de ràdio

204.567

718

-

Ciutat

203.671

-

1.303.642

Club

198.231

2.563

-

Ciutat

191.407

-

907.940

Nom

Activitat

Likes

Space Ibiza
Amnesia Ibiza
Radio Ibiza
Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel
(Official)
Estrella Damm
Mambo Ibiza
Ibiza
Ibiza Global
Radio
Ibiza
Ibiza
Addicted to
Ibiza
Fincallorca
Ibiza Sonica
Radio
OpenLab
Palma De
Mallorca,
Spain
Privilege Ibiza
Ibiza, Islas
Baleares,
Spain

Club nocturn
Club nocturn
Emissora de ràdio
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Fanpage
Lloc
Empresa
Lloc
Lloc

Blue Marlin
Ibiza
Mallorca,
meine insel
Camper
BCM Planet
Dance
Ocean Beach
Ibiza

Fanpage

Ibiza 2015

Lloc

Ibiza Rocks

Fanpage

The IBIZA Bible
Bierkönig
(Official Site)
I Love Ibiza
IBIZALOVERS
GROUP
Cova d’en
Xoroi Menorca
FORMENTERA
Essential Ibiza
Formentera
Break
Go
Formentera
USHUAIA IBIZA
LIVE
Mallorca
Rocks
Cream Ibiza
Ibiza Spotlight
Ibiza Club
News
Menorca
PlayaSol Hotel
Group
Savannah Ibiza
Playa D’en
Bossa, Ibiza
Bora Bora
Ibiza
Amante Beach
Club - Ibiza
RIU Palace
(Official)
Mallorca

Lloc
Fanpage
Lloc
Lloc
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Fanpage
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Fanpage

Restaurant/Cafeteria

185.083

4.181

2.913

Illa

170.621

412

7.535

Marca calçat

170.075

591

-

Club nocturn

169.772

4.302

83.550

Complex de vacances

165.560

4.757

25.771

144.473

2.010

-

140.155

2.927

52.079

134.392

2.441

-

Bar

121.322

8.318

193.077

Comunitat

117.513

243

-

Massatge

102.458

53

42

Vida nocturna

98.295

7.763

15.926

Comunitat
Empresa

93.723
92.037

540
1.339

-

Viatges/Lleure

88.363

4.710

-

Viatges/Lleure

85.705

3.495

-

Organització/nocturn

81.854

9.394

-

77.942

415

-

72.651
70.660

1.440
5.612

-

Empresa

70.325

2.635

-

Comunitat

69.714

73

-

Complex de vacances

69.627

1.964

240

Bar
Platja – Atracció
turística

57.334

727

6.374

55.862

4.568

275.973

Complex de vacances

53.264

3.069

103.548

Restaurant

52.674

4.932

11.154

Club nocturn

52.685

1.582

39.058

Art/Entreteniment/V
ida nocturna
Hotel – vida
nocturna
Pàgina web

Agència de viatges –
Complex de vacances
Club
Mitjà de notícies

301

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Fanpage
Fanpage
Fanpage

Fanpage

Fanpage
Fanpage
Lloc
Personatge
Fanpage
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc

Flower Power
by Pacha
Tito’s Palma
Café del Mar
Ibiza
Baleares no
son unas
islas...Baleares
son las islas!
Ibiza Sea Party
(oficial site)
Es Trenc “un
paraíso”
Mallorca
Joan Miró
Das Inselradio
Mallorca
Mallorca
Las Dalias de
Ibiza
Mallorca
Zeitung
Destino Ibiza
Ibiza Live
Magaluf
Ibiza Live
Hard Rock
Hotel Ibiza

Fanpage

Mallorca

Lloc

Ibiza
Club MAC
Hotel Jupiter
Saturno Marte
in Alcudia
Mallorca
Serra de
Tramuntana
Pacha
Mallorca
Hotels Viva
Ibiza Boat
Parties
Porto Pi
Centro
Comercial
Mediterranea
Pitiusa

Lloc

Fanpage
Lloc
Lloc
Lloc
Lloc
Fanpage

Arts i entreteniment

50.796

2.696

12.754

Club nocturn

49.475

1.025

65.992

Bar

48.421

3.909

-

Comunitat

43.322

33

-

Esdeveniment

39.595

235

-

Comunitat

37.854

41

-

Illa
Informació

37.013
36.166

31.758
-

-

Emissora de ràdio

35.818

4.380

-

Illa

35.616

30.280

-

Mercat/Arts

34.305

1.747

11.493

Notícies

33.403

5.841

153

Hotel
Sala de concerts
Ciutat
Sala de concerts

33.110
32.371
32.554
32.367

2.868
32
29

24.420
3
157.559
3

Complex de vacances

31.541

8.917

35.191

31.195

-

-

29.757

-

5.748

Complex turístic

29.675

2.619

41.801

Pàgina comunitària

28.796

2.924

-

Club nocturn

28.212

959

24.422

Complex de vacances

27.869

39

1.924

Servei de festes

25.966

71

246

Centre Comercial

25.696

421

28.730

Transport

25.615

619

-

Lloc web de
viatges/guies
Illa

302

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Lloc
Fanpage
Lloc
Lloc
Fanpage
Lloc
Fanpage
Fanpage
Lloc
Fanpage
Lloc
Fanpage
Fanpage

Menorca
Majorca is not
Magalluf
Ibiza Airport
tipic.
I ♥ Menorca
Purobeach
Palma
Quelitas
Isla de
Mallorca
Ibiza Rocks Bar
Golf Son Gual
Mallorca
Formentera
MEIN
MALLORCA
Hard Rock
Café Mallorca

Fanpage

Menorca

Fanpage

Ibiza.travel

Fanpage

Calvia Beach
Palma
Aquarium
Blue Bar
Formentera
Mood Beach
Hard Rock
Café Ibiza
Mallorca
Farmhouses
Alcudia
Just Me
Formentera
Visit
Formentera
Queso MahónMenorca
D.O.P.
CAPPUCCINO
GRAND CAFE
Son Amar
San Antonio
Party Guide
Mallorca

Lloc
Fanpage
Fanpage
Lloc
Lloc
Lloc
Fanpage
Fanpage
Lloc
Fanpage
Lloc
Lloc
Lloc

Lloc d’interès

25.499

2.093

55.485

Episodi

25.054

30

-

Aeroport
Club de ball
Viatges/Lleure

23.633
22.944
22.012

3.242
1.547
2.140

233.305
13.165
-

Restaurant

22.003

1.198

54.957

Comunitat

21.685

197

-

Empresa

21.621

21

-

Bar

21.615

638

35.832

Camp de golf

20.536

3.787

1.720

Illa

19.287

-

83.961

Viatges/Lleure

19.008

653

-

Bar - Restaurant

18.697

656

-

17.951

17

-

16.965

745

-

16.547

8

-

Zoo/Aquàrium

16.095

632

27.739

Restaurant/Cafeteria

15.496

1.160

-

Restaurant/cafeteria

14.981

471

-

Bar- Restaurant

14.612

517

17.224

14.425

30

44

14.021

-

88.478

Bloc personal

12.832

435

-

Lloc web de
viatges/guies

12.568

292

-

Negoci local

12.217

158

30

Cafeteria restaurant

11.652

358

-

Teatre restaurant
Serveid’esbarjo

11.588
11.395

778
637

5.571
93.768

Viatges

11.344

58

189.133

Lloc web de
viatges/guies
Lloc web de
viatges/guies
Viatges/Lleure

Lloguer de cases de
vacances
Ciutat
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Fanpage
Lloc

Lloc
Fanpage
Lloc
Fanpage

Festes de
Menorca
Restaurante
Asadito
Mallorca
Aeropuerto de
Palma de
Mallorca
Mallorca
Festival Park
Mallorca
Camí de
Cavalls 360°

Lloc d’interès

11.318

338

-

Restaurant

11.293

316

7.329

Aeroport

11.166

5.114

490.412

Empresa

10.534

9

-

Centre Comercial

10.185

549

11.658

Viatges/Lleure

10.040

449

-

Taula 1. Principals comptes de Facebook que promocionen, directa o indirectament,
el turisme de les Illes Balears.

Cafe Mambo Ibiza
Space Ibiza
Ushuaïa Beach Hotel
Ibiza Club News
Amnesia Ibiza
Ocean Beach Ibiza
Ibiza Rocks
Privilege Ibiza
Ibiza Global Radio
Cream Ibiza
Estrella Damm Cat
Estrella Damm Es
Essential Ibiza
Ibiza Spotlight
Savannah Ibiza
Ibiza Laughin Gas
Mallorca Rocks
Blue Marlin Ibiza
MAGA REVOLUTION-VIP
Hard Rock Ibiza
Magaluf Events
BCM Planet Dance
Summer in Magaluf
Mayhem Magaluf
BORA BORA IBIZA
Ibiza Rocks Bar
Café del Mar

Usuari
@Mamboibiza
@SpaceIbiza
@ushuaiaibiza
@IbizaClubNews
@Amnesia_Ibiza
@OceanBeachIbiza
@ibizarocks
@privilege_ibiza
@ibizaradio
@CreamIbiza
@EstrellaDammCat
@EstrellaDammEs
@essencialibiza
@ibizaspotlight
@Savannahiniza
@Ball00ns_Ibiza
@mallorcarocks
@BlueMarlinIbiza
@Revolution_Maga
@HRHIbiza
@MagalufEventsCo
@bcmmallorca
@summerinmagaluf
@magalufmayhem
@BORABORAIBIZA
@ibizarocksbar
@Cafedelmar_Ibz

Followers
185.542
140.110
135.728
133.775
128.632
117.484
97.576
72.819
57.516
56.137
51.275
51.137
39.301
36.790
34.887
34.210
33.428
29.821
29.441
27.151
25.618
25.491
25.054
24.501
23.513
20.269
18.022
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Turisme IllesBalears
Pacha Ibiza
Ibiza Clubbing
Addicted to Ibiza
Camper
Palma de Mallorca
Ibiza.travel
The Ibiza Bible
Eivissa/Ibiza
Pachaibiza
Formentera

@TurismeBalears
@pachamusic
@ibizaclubbinguk
@addictedtoibiza
@Camper
@passionforpalma
@Ibiza_Travel
@Ibiza_Bible
@eivissa
@pachaibiza
@Formentera

15.186
14.893
14.668
14.510
12.548
11.421
11.362
11.311
11.226
10.483
10.132

Taula 2. Posicionament dels principals comptes de Twitter que promocionen, directa o indirectament,
el turisme a les Illes Balears.

Com pot observar-se en aquestes taules, hi ha tot tipus de pàgines i
comptes. Facebook té un gran pes, doncs la major part de les principals pàgines
d’aquest mitjà superen amplament al seu rival directe, Twitter. Però, com hem
advertit anteriorment, només s’han valorat aquelles que superaven un nombre
determinat de fans. No obstant, més endavant en detallarem alguns que no es
troben als llistats però que sí caldria contextualitzar dintre d’aquest estudi.
Observem també que alguns comptes de Twitter no tenen homònims a Facebook
i viceversa.
L’anàlisi de les xarxes socials institucionals, és a dir, que promocionen
turísticament l’arxipèlag des de l’Administració pública, ja sigui a nivell
autonòmic com illenc o municipal, demostren poca popularitat si ens centrem en
el nombre de seguidors. Sorprenentment, les pàgines amb més simpatitzants són
aquelles de persones anònimes i no les de l’Administració. Pel que fa a aquestes
últimes, no només trobem la pàgina oficial “Illes Balears (Mallorca – Menorca –
Ibiza – Formentera)” que just supera els 4.700 likes a Facebook, al contrari del
seu compte de Twitter @TurismeBalears que supera els 15.100 followers.
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Els Consells Insulars posaren en marxa diferents xarxes per promocionar
les respectives illes de manera oficial. A la Taula 3 hem volgut afegir,
excepcionalment, els comptes de Instagram, si bé l’illa de Mallorca és l´única
que no té presència en aquest mitjà, s’observa que Formentera és més popular a
Twitter i Instagram que no pas a Facebook. Tot i així, els seguidors de Twitter i
Facebook de l’illa d’Eivissa superen amb diferència a la resta d’illes,
sobrepassant fins i tot el compte oficial de @TurismeBalears. El compte
“Passion for Palma”, promogut des de l’Ajuntament de la capital balear, es troba
també present a Instagram (68 followers) però es distingeix sobretot al seu
compte de Twitter (11.421 seguidors), per sobre del també oficial
@Ibiza_Travel, tot i just superar els 4.000 likes a Facebook.
No obstant, Palma no és l’únic ajuntament preocupat per fomentar el
turisme des de les xarxes socials. Existeixen altres ajuntaments o oficines
d’informació turística municipals (Selva, Capdepera, etc.) que registraren
comptes a Facebook. Malauradament, el nombre de seguidors és tan baix que fa
pensar que la gran majoria són residents del poble o municipi i que, malgrat la
bona afluència turística d’aquests municipis, els visitants no opten per
interactuar amb aquestes pàgines. Voldríem assenyalar la pàgina “Just me
Formentera” de la formenterenca Dolores Luque, doncs entraria dintre d’aquest
àmbit de promoció turística “indirecta” per part de ciutadans, no anònims, i on
sense cap dubte la seva presència dins la xarxa social té un considerable nombre
d’adeptes (Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest).
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Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

4.777

343

8.327

16.695

6.000

15.100

2.000

8.131

11.362

7.472

129

-

2.575

5.192

6.850

Taula 3. Posicionament dels comptes oficials dels Consells Insulars per a la promoció del turisme
de les Illes Balears.

En la categoria de “lloc”, és més complicat esbrinar si ho ha obert
l’administració local, els residents o els turistes. Possiblement es tracti dels
mateixos residents i que, observant el nombre de seguidors, hagi arribat també a
agradar als visitants. En aquesta línia, Sant Antoni de Portmany (Eivissa) i
Alcúdia (Mallorca) són els nuclis urbans més populars dintre de les xarxes
socials. Com pot observar-se a la Taula 1, aquest grup també permet l’opció de
valorar el nombre de visitants. Ara bé, la sinceritat dels usuaris és relativa, doncs
podria o no tractar-se d’autèntiques visites físiques, així com no tots els que
visiten o els hi agrada tenen intenció de fer-ho públic. Per exemple, segons les
dades de Facebook, la ciutat romana de “Pollentia” ha rebut 228 visites ―i 84
likes― i la Ruta de Pedra en Sec agrada a menys de 3.500 persones. Això no té
perquè significar que aquests elements patrimonials tinguin poca popularitat,
només que la seva presència dintre de les xarxes segurament és poc coneguda,
fet que passa amb tantes altres pàgines.
Les pàgines d’empreses i institucions també poden optar per aquesta
categoria, d’altres la utilitzen per a espais naturals, monuments i jaciments, etc.;
tot i que a vegades també hi ha llocs en la categoria de “comunitats”, com per
exemple a la pàgina d’“Es Trenc un paraíso” o la Ruta de Pedra en Sec.
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En l’àmbit empresarial hem volgut diferenciar entre els productes i serveis
que ofereixen les empreses i marques millor posicionades en els mitjans socials.
En primer lloc, contextualitzarem les dedicades al sector agroalimentari, el
vinícola, del calçat, el vidre i la joiera. Hem d’advertir que segurament n’han
mancat moltes per analitzar, tot i que hem volgut tenir present aquelles amb més
o menys projecció internacional (Queso Mahón Menorca D.O.P., Macià Batle,
José L. Ferrer, Camper, Barrats 1890, Lottusse, Mascaró, Tony Mora, Majorica,
Orquídea, LaFiore, Guardiola, etc.).
Camper, com a producte, és la marca més popular de l’arxipèlag, seguit pel
formatge maonès. Com a fet més anecdòtic, la comunitat de les “Quelitas” té
prop de 21.700 adeptes. Ara bé, caldria avaluar el posicionament d’aquestes
marques i productes així com les valoracions pels compradors, saber fins a
quants seguidors són coneixedors de l’arrel illenca, si troben motiu suficient per
fer una escapada, si els recomanarien a les seves amistats, etc.

També els nostres productes gastronòmics estrella i, més enllà de la
marca, com l’ensaïmada, la sobrassada, etc., no semblen tenir adeptes si ens
fixem només amb el nombre de seguidors de les seves pàgines ―alguns
productes ni tenen pàgina o compte―, però en canvi sí que trobem difusió quan
analitzem els hashtags. Igual passa amb les marques o, fins i tot en productes
més concrets: #avarques, #prettyballerinas o #majorica, malgrat no sempre es
tingui clar l’origen balear, sí que trobem promoció a les xarxes socials.

Tot i així, no són tots mals resultats. Facebook és el principal mitjà social
utilitzat per les empreses vinícoles de Balears ―manco les menorquines i les
formenterenques. En destaquem les bodegues de Binifadet (Menorca) que
agraden a més de 7.000 usuaris de Facebook, seguides dels vins Macià Batle i
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els de la Bodega Ribas ―amb més de 6.600 i 5.800 likes respectivament. D’altra
banda, els olis de Jornets, amb D.O.P. Mallorca, estan ben valorats a Facebook
(5.467 likes).

Un altre grup de marques i empreses de Balears que també ocupen un lloc
important dintre del rànquing estatal són aquelles lligades estretament amb
sector turístic. Són els casos de Logitravel, Air Europa, les cadenes hoteleres
mallorquines o la comunitat Hosteltur. El motiu pel qual no els hem volgut
afegir a les taules corresponents i fer-ne una d’independent és senzill doncs,
malgrat tenir la seu empresarial a Mallorca, operen i facturen arreu del món, fet
que comporta que molts seguidors no tenen perquè haver reservat, volat i/o
allotjat a les nostres illes. Com pot observar-se a la Taula 4, algunes cadenes
tenen vàries pàgines només dintre de Facebook, el grup Iberostar és l’únic que
també disposa d’una pròpia per a Mallorca (1.950 likes). El Palladium Hotel
Group, amb seu a Eivissa, agrada a més de 5.800 persones a Facebook, però
recordem també que opera arreu del món.
Tot i així, si s’observa la Taula 1, hem considerat aquelles cadenes
hoteleres que destaquen pel nombre de seguidors i que no sols tenen seu a
Balears, sinó que també totes les seves infraestructures es troben localitzades a
les Illes Balears: és el cas de Grupo Playa Sol (Eivissa), Hotels Viva (Mallorca y
Menorca). Tot i així, trobem casos singulars on un sol hotel té un fort
posicionament dintre de les xarxes ―Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Ibiza Rocks,
Mallorca Rocks o el Club MAC Hotel d’Alcúdia― i el paradigmàtic cas de
“Fincallorca”, exclusivament en alemany i que, malgrat anunciar-se a Facebook
com a agència de viatges, es dedica al lloguer de finques per a les vacances a
Mallorca.
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Les pàgines de les empreses de creuers que amarren als ports de Balears
―com Pullmantur, Costa Cruceros, etc.― han quedat també descartades, doncs
no es tracta de companyies amb seu a les Illes sinó que també operen en altres
indrets, fet que no permet fer una valoració més o manco exacte dels adeptes. No
obstant, la seva presència a les xarxes és destacable, no només pel nombre de
seguidors, sinó que és un punt més en la promoció de l’arxipèlag balear, sigui o
no a través dels hashtags o fotografies. De les navilieres que operen a les Illes, i
que sí hi tenen seu, la més popular és la Mediterreanea Pitiusa (25.615 likes).
Iscomar, tot i tenir seu a Palma, opera també amb la costa llevantina però té una
baixíssima presència a Facebook (53 likes), fins i tot l’empresa pitiüsa
Transmapi la supera a Facebook (1.235 likes) i a Twitter (172 seguidors).
Empresa
MSC Cruceros

3.416.149

14.420

746.010

53.486

Pullmantur España

347.857

25.535

Costa Cruceros

326.996

25.037

296.061

2.462

163.765

141.469

123.609

1.577

114.567

28.433

91.272

6.263

RIU Hotels and
Resorts

Meliá Hotels &
Resorts
Barceló Hotels &
Resorts
Gran Meliá Hotels &
Resorts
Iberostar Hotels &
Resorts Español
Ibersotar Hotels &
Resorts English
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Air Europa

90.097

48.325

Sol Hotels

68.969

1.752

Logitravel

52.128

11.580

Comunidad Hosteltur

25.786

76.988

Mediterranea Pitiusa

25.615

471

Taula 4. Empreses turístiques vinculades a les Balears.

Un altre sector a destacar és el de l’oci nocturn, que en el cas eivissenc
també es troba lligat als espais radiofònics. Les discoteques eivissenques són
conegudes arreu del món, fins i tot exportades, i el seu ressò dintre de les xarxes
socials és més que visible. Les ràdios tampoc queden enrere, sobretot les
eivissenques o la formenterenca OpenLab. Tal vegada són els casos més
populars de les xarxes socials que s’ajusten més a la realitat física.

Pel que fa a mitjans de notícies estrangers, aquells que tenen més ressò
dintre de les xarxes socials són els mallorquins: Das Inselradio Mallorca i el
diari en alemany Mallorca Zeitung (ambdós amb més de 30.000 seguidors a
Facebook). El Majorca Daily Bulletin, en llengua anglesa, no arriba als 6.500.
En aquest cas també trobem cert paral·lelismes amb la realitat social de l’illa.

Altrament, les pàgines i comptes vinculats al patrimoni cultural i natural
de les Illes no han donat els resultats esperats. La importància del patrimoni
cultural i natural és indiscutible, el factor cultural és un valor afegit per al sector
turístic176. La Seu de Mallorca, el Palau de l’Almudaina o el Castell de Bellver
són els monuments més visitats. La nostra catedral sol estar entre els deu
176

Instituto de Turismo de España – TURESPAÑA [s.d.]. «10 monumentos imprescindibles» [article en línia].
Turismo de España. [data de consulta: 28/06/2015]. < http://www.spain.info/es/top-10/10-monumentos-que-note-puedes-perder-en-espana.html>.
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monuments més visitats de l’Estat177, a l’any 2014 la visitaren més de 875.000
turistes178. En canvi, les xarxes socials assenyalen una altra realitat ben diferent,
concretament segons Facebook ―amb pàgina des del 2011― agrada a 1.850
persones i l’han visitada menys de 25.000 ―a Twitter no arriba tan sols als
2.000 seguidors. Descobrir les causes d’aquesta contradicció implicaria
investigar més a fons el perfil dels internautes, però també l’ús que se’n fa des de
la institució competent.

No obstant, pel tema que ens ocupa no entrarem en aquest debat, però sí
que voldríem deixar constància dels fets que suggereix aquesta paradoxa. El cas
és que si comparem les visites i observem el nombre de seguidors d’altres espais,
com els d’oci nocturn, no podem més que demanar-nos com és possible que no
tingui un pes més rellevant el nostre patrimoni dintre de les xarxes socials. Però,
com veníem esmentant anteriorment, la realitat és que Ibiza nightlife és
coneguda arreu del món i la Serra de Tramuntana ―Patrimoni Mundial de la
Humanitat― només interessa a un reduït sector preocupat per la natura i la
cultura. Tot i així, el patrimoni natural surt una mica més ben parat, bàsicament
per la popularitat de quatre indrets clau: les platges d’en Bossa (Eivissa) i d’es
Trenc (Mallorca), superant a la Serra de Tramuntana de Mallorca o el Camí de
Cavalls (Menorca) ―que al manco ultrapassen per poc els 10.000 seguidors a
Facebook.

177

R.D. (2015, 22 d’abril). «La Catedral de Palma, entre los 10 monumentos más visitados de España». [article
en
línia].
Última
Hora
[data
de
consulta:
28/06/2015].
<http://ultimahora.es/noticias/local/2015/04/22/150060/catedral-palma-entre-monumentos-mas-visitadosespana.html>.
178
R.D. (2015, 10 d’abril). «Más de 875.000 turistas visitan la catedral de Mallorca en 2014» [article en línia].
Última Hora [data de consulta: 28/06/2015]. <http://ultimahora.es/noticias/economico/2015/04/10/149115/mas875-000-turistas-visitaron-catedral-mallorca-2014.html>.
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El patrimoni immaterial destacat dintre de les xarxes socials el
representen, per sobre dels 10.000 seguidors de Facebook, les Festes de Menorca
que està categoritzat com a “lloc d’interès”. Gens malament, tot i que continuem
sense tenir unes dades absolutament fiables per esbrinar qui hi ha al darrera de
cada like. Són turistes o residents?
Per concloure, la fugacitat i la desactualització ―sotmeses, per tant, a
canvis continus i ràpids― ens impedeixen aportar unes dades definitives, però sí
aproximatives. Com hem advertit al començament, diversos factors dificulten
realitzar un anàlisi científic totalment fiable, sobretot degut a les constants
actualitzacions, factors subjectius i objectius o, a hores d’ara, la impossibilitat de
fer un estudi més profund dels gustos i dels perfils dels usuaris, així com per
realitzar un seguiment més exhaustiu dels hashtags més populars de Balears que
tinguin a veure amb el tema turístic que ens ocupa.
En aquesta línia, també ens hem adonat que tant l’ús de les etiquetes (#)
com l’observació del nombre d’usuaris que parlen d’una determinada pàgina de
Facebook (observar cinquena columna –“en parlen” – de la Taula 1), varien
també en funció de l’horari i, en alguns casos, ens atreviríem a dir que també ho
fan depenent de la temporada turística. Els locals d’oci nocturn en són un bon
exemple. Recordem que sovint hi ha usuaris que no valoren objectivament les
fanpages que segueixen, així mateix trobem casos amb idèntics noms però amb
una funcionalitat distinta, diferències en el nombre de seguidors o que foren
creats per usuaris diferents amb finalitats semblants.

Sabent, doncs, de la importància dels social media i la seva forta
influència, és important desenvolupar-hi estudis que ens permetin conèixer amb
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més precisió el seu pes en la economia turística, però també en la promoció i
projecció de la imatge de les Illes Balears. Establir dinàmiques que van més
enllà dels gustos dels usuaris, possiblement, permetria reconduir el sector cap a
un model més sostenible; en altres paraules, esbrinar quines mancances
existeixen dintre de les social networks al voltant de productes, serveis i
destinacions turístiques de referència ―com són, en aquest cas, les Balears―
ajudaria també a que aquests fossin més valorats, ja no només pels turistes sinó
també pels seus propis habitants.
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LA PREMSA ALEMANYA A MALLORCA I EL
TRACTAMENT DEL TURISME CULTURAL A
L’ACTUALITAT
ELISABETH RIPOLL GIL
Doctoranda en Història i becària FPU a l’Universitat de les Illes Balears.

Introducció

Les següents pàgines tan sols són una primera i breu aproximació al
tractament que la premsa alemanya editada a Mallorca ha realitzat sobre el
turisme cultural en els darrers mesos. Som conscients que combinem tres
conceptes de gran entitat per se, com són 'premsa', 'turisme' i 'cultura', de manera
que aquestes pàgines, que formen part de la recerca de l'Acció Especial 'Turisme
i mitjans de comunicació de les Illes Balears' (AAEE32/2014, Pla de Ciència,
Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017) poden
ésser revisades i ampliades per tal de consolidar aquesta línea de recerca.
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No obstant això, conèixer el tractament i propostes relatives a turisme
cultural en la premsa en llengua alemanya a una illa com Mallorca no és un
assumpte menor, sobretot si atenem dos factors; en primer lloc, la predilecció
que el turista alemany sent cap a la nostra illa com a destinació de vacances (i
que en alguns casos arriba a esdevenir residencial); en segon terme, la
conflictivitat entorn el model turístic imperant a Mallorca, que ha estat
constantment debatut i que ha ocupat pàgines no només en la premsa local i
l'estatal, sinó també en l’estrangera.
L’any 2014, dels 8.580.410 turistes estrangers que vingueren a Mallorca,
3.731.438 eren alemanys179. Si hi afegim la població resident de parla alemanya,
conformarem un nucli d’entitat que disposa d’una gens menyspreable oferta en
mitjans escrits i també en format audiovisual (ràdio, digital...)180.

El turisme cultural

El concepte de turisme cultural és dinàmic i polisèmic. No existeix una sola
definició validada; ben al contrari, existeix una creixent producció bibliogràfica
sobre el tema, tot i que per no defugir dels nostres objectius ens centrarem en
realitzar una definició breu que serveixi al lector com a referència a les següents
pàgines.

El turisme cultural inclou dimensions econòmiques, socials, educatives i
ètiques i es pot distingir d'altres tipus de turisme en l'experiència de
l'aprenentatge; el turisme cultural ha de permetre aprendre sobre la cultura de
179

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) – Turisme (FRONTUR) [http://ibestat.caib.es, data de
consulta: 4 de juny de 2015].
180
Remetem a la ponència del Dr. Joan Josep Matas Pastor presentada en la IV Trobada/Simposi 'Turisme i
mitjans de comunicació de les Illes Balears', celebrada el 3 de juliol de 2015.
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destinació i proporcionar noves experiències, de manera que el desig cultural és
la motivació fonamental i juga un paper bàsic en l'elecció de la destinació.
A més a més, es fonamenta en la utilització o conversió de béns patrimonials
i de produccions culturals en recursos d'atracció turística; no només fa referència
a llocs i monuments, sinó que es troba relacionat amb el sentit ampli del
concepte 'cultura' entesa com el conjunt d'allò què pensen les persones (actituds,
creences, idees i valors), allò que fan (models de vida i comportament) i allò que
han construït (productes culturals). És a dir, parlem de cultura entesa en el sentit
antropològic181.

181

MORRO, Antoni; SUREDA, Jaume: El turisme cultural, Barcelona: Editorial UOC, 2009, p. 9-85.
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La premsa escrita en llengua alemanya

Per localitzar a la premsa de les illes les primeres pàgines escrites en llengua
alemanya ens hem de remetre a la dècada de 1930. El Amigo del Forastero fou
editat en quatre idiomes (castellà, anglès, alemany, francès) entre el maig de
1933 i el febrer de 1934, mentre que Der Herold es publicà íntegrament en
alemany entre octubre de 1933 i abril de 1934.

En qualsevol cas, en el segle XIX ja es van poder constatar a les illes Balears
algunes capçaleres en altres idiomes estrangers. La presència cada cop més
consolidada de visitants forans va comportar, en major o menor densitat i amb
major o menor constància, la publicació d'una sèrie de títols de capçaleres
dirigides als visitants i residents estrangers182. Així mateix alguns d'aquests
primers turistes deixaren constància de les seves experiències en obres escrites
en els seus idiomes i que pretenien oferir una visió personal d'allò que van visitar
i conèixer183.

Si realitzem un salt cronològic, comprovarem com s'han desenvolupat i
consolidat títols en llengua estrangera que defugen d'un model de premsa
generalista per a tot l'arxipèlag, ja que cada una de les illes presenta
particularitats. No hem d'oblidar tampoc que moltes de les capçaleres han tingut
trajectòries relativament breus en el temps, però d'altres presenten una trajectòria
consolidada184.
182

Un exemple en llengua francesa és el de Actualités Majorquines, del qual hem pogut localitzar dos números
de 1962 a la biblioteca de la Fundació Bartomeu March.
183
Com a exemple, STUARD BOYD: Les illes venturoses, Palma: Edicions Documenta Balear, 2008 (traducció
de Jaume Boada).
184
La premsa en alemany a les Illes Balears, article publicat a la plana web de l'Acció Especial R+D 032/2014
'Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears' [http://patrimoniperiodistic.uib.cat/index.php/la-premsaen-alemany-a-les-illes-balears, data de consulta: 4 de juny de 2015].
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Eivissa, com a paradigma del turisme estranger, ha ofert als seus visitants i
residents estrangers un ampli ventall de capçaleres; així esmentaríem Ibiza
Insight Zeitung185, Ibiza Wochenzeitung186 o Ibiza Zeitung187, Ibiza Magazine,
Insel (subtitol: Das kultur magazin aus Ibiza) o Ibiza Heute188. A la menor de les
Pitiüses podem esmentar Formentera Magazine189, Formentera Zeitung190 i
Formentera Report Magazine191.

A continuació donam pas a un recull de capçaleres que actualment podem
trobar a Mallorca, escrites en llegua alemanya (o que inclouen una part del text
en alemany), per tal d'apropar-nos a l'atenció i tractament que realitzen sobre el
turisme de tipus cultural.

Empreses periodístiques consolidades: el compromís més clar amb la
cultura
185

Va aparèixer el 1973 i va desaparèixer el 1975. Comptava amb unes 12–16 pàgines a cinc columnes. Era
editat per Vicent Cardona Torres i dirigit per Bartomeu Noguera Castañeda; el cos de redacció i col·laboració el
varen formar Sally Willson, Pamela Horridge, Cuse Kramme i Ernesto Ehrenfeld. Era el suplement en alemany
de l'Ibiza Insight i els continguts eren de cultura i actualitat. Informació extreta del Diccionari de Periodisme de
les Illes Balears [http://diccionariperiodisme.wikispaces.com, data de consulta: 4 de juny de 2015].
186
Era una publicació setmanal editada per Diario de Ibiza. Va aparèixer per primera vegada el 1984 i va
desaparèixer a finals de 1986. Comptava amb unes 32 pàgines a dues tintes, tot i que posteriorment canvià al
blanc i negre. Els continguts eren noticies breus, de tipus immobiliari, articles sobre fauna, flora i historia i espais
d'interés; també incloïa una agenda i mapes i plànols de l’illa. Informació extreta de la versió digital de la
Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera [http://www.eeif.es, data de consulta: 4 de juny de 2015].
187
Publicat entre 1981 i 1985 en dues èpoques diferents (juny–octubre de 1981, i 19841985). Fou editat per
Diario de Ibiza i els seus directors foren Joan i Francesc Verdera Ribas. Entre els coordinadors hi trobem Jürgen
Kemmerer, Jerry Hoke, Hans von Rotenham, Erika White i Susanne Veenstra. Com a col·laboradors, van
comptar amb Mary Cooper, Gerd Treuhaft, Salvador Petit, Rosa Reich, Paco Alba, Jean Willy, Ruth Westerop o
Petra Hontzesch. La col·lecció completa consta de 15 números i recollia informació local i noticies breus.
Informació extreta del Diccionari de Periodisme de les Illes Balears [http://diccionariperiodisme.wikispaces.com,
data de consulta: 4 de juny de 2014].
188
El web és http://www.ibiza-heute.de/
189
Fundada el 2001 per Achim Glien.
190
Publicat entre 1994 i 1999 per Golle Editorial. La seva tirada oscil·lava entre els 800 i els 1500 exemplars.
191
La revista fou fundada el 2002, amb caràcter anual. Cada número compta amb unes 200 pàgines a color,
impreses a l'impremta Jimenez Godoy de Múrcia, i la tirada és d'uns 17.000 exemplars. Es distribueix de manera
gratuïta. Informació extreta del web de Formentera Report [http://formenterareport.com, data de consulta: 7 de
juny de 2015].

319

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Mallorca Magazin192: És una publicació setmanal del Grup Serra fundada el
1971 i el tiratge oscil·la entre els 20.000 i els 30.000 exemplars, en funció de la
temporada; aproximadament una tercera part es distribueix a Alemanya (entre
subscriptors i sistemes de distribució a aeroports i estacions de tren). Tot i que
no disposen de xifres exactes, podem afirmar que el nombre de residents lectors
és més important que els dels turistes, situació que ha canviat respecte a les
dècades anteriors193.

Es tracta de la capçalera en llengua alemanya més consolidada al conjunt de
l'illa, i inclou seccions d'actualitat, societat, cultura, esport i temps lliure entre
d'altres. Els continguts en cultura inclouen art, música, cinema, teatre, literatura,
museus, arquitectura, arqueologia i naturalesa, resultant en conseqüència
atractius per un públic objectiu ampli.

Entre els seus articles, per posar algun exemple, ens trobem referències a la
Llonja, la seva història, arquitectura i restauració194 o la tasca de Costa Nord
entorn la música i personatges històrics com l'Arxiduc Lluis Salvador195.
Informa de rutes i visites guiades, com per exemple a les esglésies de Sant
Miquel, Sant Nicolàs i Sant Jaume, i aprofita la noticies per realitzar una
dissertació sobre la història de Mallorca196. És sensible també als temes artístics,
ja que informà sobre el tancament del Museu de Mallorca i l'exposició d'una

192

El web és http://mallorcamagazin.com/.
Entrevista amb Bernd Jogalla, director de Mallorca Magazin, el 10 de juliol de 2015.
194
Informació extreta del web de Mallorca Magazin [http://mallorcamagazin.com/, noticia de dia 21 de juny de
2014, data de consulta: 27 de juny de 2015].
195
Informació extreta del web de Mallorca Magazin [http://mallorcamagazin.com/, noticia de dia 28 de març de
2014, data de consulta: 15 de juny de 2015].
196
Informació extreta del web de Mallorca Magazin [http://mallorcamagazin.com/, noticia de dia 17 de juny de
2013, data de consulta: 15 de juny de 2015].
193
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petita part de la col·lecció al Centre Cultural Sa Nostra197, o l'exposició que
sobre el món egipci es va realitzar al Gran Hotel198.

Així mateix Mallorca Magazin inclou una agenda d'activitats que també ens
pot dur al camp del turisme cultural, com serien les referències a concerts i
festivals de música clàssica, festes populars, exposicions artístiques o fins i tot
cites gastronòmiques de referència.

Tal i com afirma el seu director, com més concretes són les notícies, millor
poden fomentar un turisme de tipus cultural. Considera també que queden espais
de treball amplis, atractius culturals que no es difonen de manera adient, com per
exemple les festes d'hivern (Sant Antoni, Sant Sebastià...), i que s'hauria
d'evolucionar en aquesta línia de treball199.
Mallorca Zeitung200:

Es va començar a publicar l'any 2000 i l'edita Diario de Mallorca. És una
capçalera d'aparició setmanal i juntament amb Mallorca Magazin constitueix
l'exemple més clar d'una publicació fruit d'una empresa de comunicació
consolidada, que ofereix un contingut en llengua alemanya variat i amb capacitat
per captar un públic ampli.

En la part de noticies culturals trobem referències a teatre, exposicions,
concerts, etc., mentre que en la secció de temps lliure hi ha referències a
197

Informació extreta del web de Mallorca Magazin [http://mallorcamagazin.com/, noticia de dia 3 de juny de
2013, data de consulta: 15 de juny de 2015].
198
Informació extreta del web de Mallorca Magazin [http://mallorcamagazin.com/, noticia de dia 11 de
novembre de 2013, data de consulta: 15 de juny de 2015].
199
Entrevista amb Bernd Jogalla, director de Mallorca Magazin, el 10 de juliol de 2015.
200
El web és www.mallorcazeitung.es
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excursions, espectacles, espais d'interès com mercats i platges, restaurants i
hotels. Només per posar alguns exemples, trobem noticia de l'exposició sobre
l'Arxiduc Lluis Salvador que ha acollit el Casal Solleric201 o el Festival
Internacional de Música de Deià202, ambdós en commemoració del centenari de
la seva mort. Cal indicar que la música ocupa una part important en les noticies
culturals, trobant referències als clàssics concerts al Torrent de Pareis203 o les
temporades de concerts al Castell de Bellver204.

S'inclouen també reportatges culturals que podem cridar l'atenció del turista,
com el reportatge sobre l'estudi de Joan Miró205, o les iniciatives sobre turisme
cultural a Felanitx206.

Capçaleres de distribució gratuïta: entre la cultura i el turisme de luxe
Mallorca Anzeiger – El Aviso207:

Aquesta capçalera aparegué el 1998 i es distribueix de manera gratuïta.
Recull diverses seccions que giren entorn temps lliure, viatges, motor, moda,
opinió, benestar i bellesa, salut, gastronomia, espectacles, animals i anuncis
(destacant els de compra i venda propietats immobiliàries).
No trobem específicament continguts relatius a turisme cultural, tot i que
hem d’esmentar la presència en les fulles de Mallorca Anzeiger d’alguns articles
201

Informació extreta del web de Mallorca Zeitung [www.mallorcazeitung.es, noticia de dia 5 de març de 2015,
data de consulta: 1 de juliol de 2015].
202
Informació extreta del web de Mallorca Zeitung [www.mallorcazeitung.es, noticia de dia 15 de maig de 2015,
data de consulta: 1 de juliol de 2015].
203
Mallorca Zeitung, núm. 791, 2 juliol 2015, p. 2 i 25.
204
Mallorca Zeitung, núm. 791, 2 juliol 2015, p. 29.
205
Mallorca Zeitung, núm. 791, 2 juliol 2015, p. 28.
206
Informació extreta del web de Mallorca Zeitung [www.mallorcazeitung.es, noticia de dia 19 de maig de 2015,
data de consulta: 1 de juliol de 2015].
207
El web és http://www.el-aviso.es/
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de caire cultural i històric, com el dels patis de Palma208. Es una producció
llunyana a títols com Pure o Playa News que esmentarem a continuació però
no acaba d’integrar turisme i cultura en una mateixa línia. Així mateix, les
activitats que proposa de cara als turistes tenen relació directa amb l’oci, per
exemple els esports d’aigua209. No obstant això, Mallorca Anzeiger - El Aviso fa
palesa l’existència d’un turisme especialment nociu a la costa de Calvià. A la
secció 'Die Dritte Seite' del setembre de 2014 posava de manifest la difusió de
vídeos de contingut sexual relacionats amb el consum d’alcohol a Magaluf,
espais que en les seves pàgines han definit com «antre de perdició».
En la seva versió digital inclou els enllaços als webs d’un conjunt d’espais
naturals i culturals de referència com el Ferrocarril de Sóller, la Reserva del
Galatzó, el Castell de Bellver, el Santuari de Lluc, el Planetarium, la Seu de
Palma, les Coves d’Artà i el jaciment de Ses Païsses.
Die Inselzeitung210:

L'edició de Die Inselzeitung va començar el maig de 2013 a Llucmajor, amb
caràcter gratuït i mensual. Els continguts són d'actualitat (noticies sobre política,
economia...), entrevistes, reportatges sobre tradicions i costums, sugerències per
visitar llocs d'interès, informació sobre serveis legals, salut, esports (nàutica,
golf...), agenda d'esdeveniments (concerts, esdeveniments esportius...), família i
nins, animals, estils de vida i anuncis. Segons la temporada el tiratge oscil·la

Mallorca AnzeigerEl Aviso, juny de 2014, p. 5. Signat per Martina Zender. Expliquen les seves
característiques artístiques així com el paper que juguen actualment alguns dels patis més reconeguts de la ciutat,
convertits en espais expositius, acadèmies, etc.
209
Mallorca Anzeiger, agost de 2014, p. 6 -7 i setembre de 2014, p. 6 – 7.
210
El web és http://www.die-inselzeitung.com/
208
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entre els 17.000 i els 38.000 exemplars al
mes211. Inclou nombrosos articles que giren
entorn el turisme balear, com per exemple les
inversions xineses212, les despeses efectuades
pels turistes213 o la destinació cada cop més
popular de Palma entre els turistes estrangers
com a espai per a les compres de luxe214, però
no trobem freqüents referències a temes
culturals.

Això no obstant, es fa ressò d'esdeveniments de caire popular, festiu i
cultural, com per exemple les festes de Sant Joan a Menorca, que qualifica com
un dels esdeveniments populars més espectaculars de tota Espanya 215, o d'espais
naturals i culturals com el Parc Nacional de Cabrera, sobre el que publica un
breu reportatge amb fotografies a color216. Des de Die Inselzeitung tenen la
premissa que la informació sobre aspectes de cultura i tradició són la seva
aportació principal al turisme cultural, ja que «ajuden a entendre i respectar la
cultura mallorquina»217.Els articles sobre temàtiques culturals i naturals són
reportatges breus (dues planes) o petites notícies, com la possibilitat de convertir
els fars en espais comercials i d'allotjament218.

Abans de cloure voldríem destacar els números de setembre i de novembre
de 2014. El mes de setembre inclogueren un especial sobre la Nit de l'Art que
211

Entrevista amb Alexandra Rehagel, gerent de màrqueting de Die Inselzeitung, el dia 22 de juny de 2015.
Versió digital de Die Inselzeitung, article de dia 24 de febrer de 2015.
213
Versió digital de Die Inselzeitung, article de dia 19 de febrer de 2015.
214
Versió digital de Die Inselzeitung, article de dia 1 de desembre de 2014.
215
Die Inselzeitung, juny de 2015, pp. 26 - 27.
216
Die Inselzeitung, maig de 2015, pp. 24 - 25.
217
Entrevista amb Alexandra Rehagel, gerent de màrqueting de Die Inselzeitung, el dia 22 de juny de 2015.
218
Die Inselzeitung, desembre de 2013, p. 11.
212
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cada any se celebra a Palma219, amb especial esment als artistes alemanys. El
mes de novembre inclogueren un reportatge sobre els allotjaments vinculats amb
espais religiosos, com el Santuari de Lluc, Cura, Sant Salvador o l'Ermita de
Bonany220. En el mateix número de novembre, i seguint un especial d'estiu que
titulen 'Un poc de Palma', tracten també sobre alguns museus, com Es Baluard,
el Museu Diocesà o el Museu del Palau Reial de l'Almudaina. Aquest són
possiblement les notícies que vinculen cultura i turisme de manera més clara i
evident.

Com no podia ser d'altra manera, Die Inselzeitung no deixa de banda el
tema de la seguretat relacionada amb el turisme de masses, dedicant el número
de juliol de 2014 a la presència policial i control de platges, atenció als turistes i
fins i tot consells de seguretat.
Pure221:

Amb el subtítol Haute Mallorca Living,
aquesta publicació de caràcter mensual i editada
a tot color a Palma aparegué el 2014.

Està

escrita en llengua anglesa i alemanya i compta
amb una distribució gratuïta que arriba als 6.000
exemplars (a hotels, botigues de luxe, zones
nàutiques...). Els continguts són diversos, però
sempre orientat a un turisme d'alt poder
adquisitiu: estil de vida, oci, luxe, nàutica,
219

Die Inselzeitung, setembre de 2014, pp. 16 -19.
Die Inselzeitung, novembre de 2014, pp. 3 - 5.
221
El web és http://www.pure-mallorca.com/. Data de consulta: 7 de juny de 2015.
220
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moda... Les seves pàgines estan orientades a un turista que cerca l'exclusivitat
(disseny, descans, gastronomia gourmet, servei personalitzat, boutiques, camps
de golf, reportatges sobre el món immobiliari). Les pàgines de Pure es troben
totalment allunyades del turisme de Sol i Platja de masses, però no reflecteixen
les possibilitats que ofereix el turisme de caire cultural.
Mallorquíssimo222:

S'inicia el 2014 en castellà, anglès, alemany i rus. L'editora en cap és Eva
Oheimb i presenta Mallorquissimo com una petita guia de Mallorca amb una
«exclusiva selección de negocios de Lifestyle, moda, diseño y productos locales.
Déjeses mimar en los mejores hoteles y restaurantes, descubra bodegas típicas,
galerías vanguardistas o agencias inmobiliarias innovadoras. Mallorquisimo le
proporciona información sobre los 24 campos de gold de la isla, los puertos
deportivos de moda, los museos y los festivales de música más importantes».

Les referències a turisme cultural que hi trobem són mínimes i se centren
en una relació de museus i centres d'art amb informació pràctica (horaris, preus,
web i ubicació), una relació de festes tradicionals (data de celebració i breu
descripció) i una relació de festivals de música conformen la part cultural de
Mallorquissimo. La resta se centra, igual que Pure, en captar l'atenció del turista
d'alt poder adquisitiu entorn aspectes com el luxe, la gastronomia o els esports
com el golf i la navegació.

222

El web és http://www.mallorquissimo.com
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In Palma223:

És una revista trimestral (edició de
primavera, estiu, tardor i hivern) editada a
Palma a càrrec de El Loft Editorial des del
2004, en paper i format digital. Es
distribueix de manera gratuïta a través
d’un conveni amb l’Associació Hotelera
de

Palma,

arribant

a

unes

4.000

habitacions d’hotels des de dues a cinc
estrelles, així com camps de golf, clubs
nàutics, restaurants, fires de promoció i
museus i centres d’art. El textos apareixen
en alemany, anglès i castellà. Una ullada
sobre els apartats de referència ens deixa entreveure de manera clara quins són
els seus continguts principals: restaurants, shopping, disseny i interiorisme,
esports, oci i diversió, salut i benestar, hotels, art i cultura, nàutica,
immobiliàries, lloguers de cotxes, bicicletes i vaixells. Ens trobem de nou amb
una publicació dedicada al turista d’alt poder adquisitiu que cerca a les seves
vacances a Mallorca un espai d’esbarjo marcat pel luxe.

El conjunt de la publicació està marcat per continguts relatius a moda, estil
de vida, disseny, món nàutic, esports com el golf, activitats de relax (spa...) i oci
(pubs, Tot i que la cultura és un element present, no és el referent que marca la
seva estada. Així, pel que fa a la vessant del turisme cultural, ens podem trobar
igual que en el cas de Mallorquissimo, amb una selecció de museus i galeries
223

El web és www.inpalma.com
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d’art amb informació pràctica i uns breus comentaris sobre els seus fons, sense
aprofundir en propostes específiques. Això no obstant, In Palma inclou alguns
reportatges de tipus cultural, com la història de l’Hotel Formentor o la presència
i tasca dels mestres artesans, tot i que hi predomina la imatge 224 per sobre del
text. No deixen de ser interessants reportatges sobre la ciutat, com el titulat 'De
los marinos a los bohemios'225que gira entorn la zona d’Es Molinar, actualment
un espai que es troba en el centre del debat urbanístic, o el toc d’atenció que a
l’article 'Insensatos contra el paraíso' llancen als turistes entorn la possibilitat de
dur a terme prospeccions petrolieres a les aigües del Mediterrani226.

Així mateix la Història local també està present en reportatges com 'Vivir
como reyes'227, que gira entorn l’època medieval i el patrimoni arquitectònic
conservat, 'La vida antes del turismo'228, reportatge fotogràfic sobre la Mallorca
de platges i costes verges o 'El tesoro de Raixa'229. Tot i que es tracta de
reportatges culturals, queden eclipsats per la resta de continguts.
Playa News230:
És una petita revista relacionada amb l’oci a la zona de S’Arenal. Inclou
fotografies a color amb missatges breus i publicitaris entorn discoteques, festes i
sales d’oci tan il·lustratius com '11:00 – 11:30 Uht Freibier', 'Die Grösste Open
Air Party' 'Striptease Night! Was Mann immer schon erleben wollte' o 'Die
verrückteste single Party Europas'. És clarament un exemple promotor del
224

In Palma, núm. 34, p. 11 – 24 i p. 53 – 58.
In Palma, núm. 35, p. 30 – 33.
226
In Palma, núm. 38 p. 14.
227
In Palma, núm. 38, p. 54 - 57.
228
In Palma, núm. 39, p. 34 - 42
229
In Palma, núm. 39, p. 82 - 84
230
El web és http://www.playa-news.es/
225
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turisme de Sol i Platja (alcohol i sexe) i s’empara fonamentalment en els espais
de Mega Park, Riu Palace i Paradies Beach. En la seva versió web categoritza les
seves notícies entorn esdeveniments, menjar, hotels i vida nocturna. A més no
falta la referència a Ballermann 6. No inclou cap referència per visitar l’illa més
enllà de la Platja de S’Arenal i ni molt manco cap referència a les possibles
activitats de caire cultural que poden interessar al turista.

Conclusions

Després de l'anàlisi efectuada sobre diverses capçaleres publicades a
Mallorca en llengua alemanya podem concloure que la promoció d'un turisme de
tipus cultural recau especialment en les capçaleres més consolidades, com són
Mallorca Magazin i Mallorca Zeitung. Pertanyen a empreses editorials de llarga
trajectòria Grup Serra i Prensa Ibérica i es nodreixen en moltes ocasions dels
diaris de referència en llengua castellana, oferint continguts culturals que poden
arribar a un públic objectiu ampli. Generalment no inclouen referències
específiques per a turistes, sinó que es dirigeixen al lector d'alemany, ja sigui
resident o visitant.

Pel que fa a les publicacions de distribució gratuïta, voldríem destacar el
cas de Die Inselzeitung Inclou notícies culturals, tot i que en menor mesura i
grau d'especificitat que els títols anteriors. Com també comprovem a Mallorca
Anzeiger, en les seves pàgines es comencen a fer evidents uns continguts dirigits
preferentment al consum d'oci per sobre del cultural.

En qualsevol cas, el gruix de les publicacions gratuïtes es dirigeixen a un
tipus de turista molt determinat, que cerca l'exclusivisme en la seva visita a
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Mallorca. En aquest cas els continguts de caire cultural es troben pràcticament
exclosos.

Finalment, no podem deixar de tenir present l'existència de títols com Playa
News, centrat en la promoció dels tòpics del turisme de masses, passant per les
sales de festa fins arribar als continguts de caire sexual més denigrants, i que no
fan més que allunyar-nos d'un turisme cultural que a Mallorca podria oferir
grans atractius.
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PROGRAMES DE TV ESPECIALITZATS EN EL
SECTOR TURÍSTIC A LES ILLES BALEARS
JESÚS LLUIS PEÑALVER TRIAS
Periodista especialitzat en Turisme (Europress, Hosteltur, IB3)

Si una persona camina pel Passeig Marítim de Palma, en el tram que hi ha
entre el Varadero i el Portixol podrà observar com al llarg de tot el recorregut hi
ha una mica més d'un quilòmetre de bancs de pedra amb respatller en els quals
pot asseure's. Doncs bé, ni un sol d'ells mira al mar, tots ho fan terra endins. I
aquesta és una metàfora gairebé perfecta del que passa a les nostres illes.
L'economia balear està basada, des de fa dècades en el turisme. A més a més, és
una realitat que s'està accentuant amb el pas del temps degut a diferent factors.
D'una banda, el sector industrial ha canviat fins al punt que la majoria de la
producció de marques autòctones ara es realitza a altres països, principalment
asiàtics; i, d'altre banda, l'importància de l'agricultura i la ramaderia al PIB ha
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minvat. A tot això s'ha d'afegir que l'anomenada economia colaborativa està
convertint en pimes turístiques defacte a molts de particulars.

Per tant, el turisme és important. Però, és interessant? Vull dir, causa
interés entre la població conèixer l'actualitat i l'evolució d'aquesta activitat?
Moltes vegades sembla que no. El cas es que, des de fa tretze anys hi ha hagut
informació turística sectorial a les televisions de les illes, més enllà del
seguiment de l'actualitat que fan els informatius de les diferents cadenes. I la
mera existència intermitent d'aquests espais suposa una reivindicació per
aconseguir que el turisme, com a activitat professional, tengui la rellevància que
tocaria tenir a una comunitat eminentment turística com és la nostra.

L'història dels programes sectorials turístics comença l'any 2002, quan la
revista Hosteltur –que és un producte de la companyia Ideas y Publicidad– va
decidir posar en marxa la producció d'un programa amb un nom pràcticament
idèntic al seu, amb la diferència de que la 'u' es substitui per una 'v', composant
així 'HostelTVr'. Aquest espai és el pioner a la televisió de les illes i, fins on hem
pogut saber, també al conjunt de l'Estat espanyol. De fet, en el seu moment va
haver contactes amb Canàries per oferir a aquell arxipièlag un producte anàleg.
Segons va dir en aquell moment l'editor d'Hosteltur, Joaquín Molina, el
programa responia a una demanda del sector turístic illenc.

HostelTVr, també conegut com 'Hosteltur TV', va iniciar les seves
emisions a finals de gener d'aquell any a un canal privat, el Canal 4 de Mallorca,
i es va perllongar a la graella durant nou anys. Per tant, és encara el programa
d'informació turística més longeu que ha hagut. S'emetia tots els dijous a partir
de les 21:15 h. al llarg d’una hora, i la seva composició bàsica era un informatiu
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especialitzat, al qual s'oferia el més retllevant de l'actualitat turística; seguit d'un
reportatge que, a la seva vegada, era el punt de partida d'una tertúlia amb una
mitja de quatre convidats, tots ells professionals i empresaris turístics, així com
càrregs públics i agents turístics en general. Les temàtiques eren molt variades,
però sempre es centraven en temes de debat habitual pel sector.
Proliferació de programes turístics

Al llarg d'aquest temps, el programa va ser presentat per diferents
professionals, com ara Kika Ramis, Pau Morata, Victoria de Miguel i, finalment,
Manuel Molina, director d'Hosteltur. En el seu recorregut, HostelTVr va seguir
fidelment l'evolució de l'actualitat del sector turístic de Mallorca, a la que varen
destacar aspectes com ara l'incorporació de l'explotació en règim de tot inclós a
la planta hotelera i l'aprovació, possada en marxa i posterior derogació de
l'Ecotasa.

Durant aquest periode es va posar en marxa la televisió autonòmica balear,
IB3 TV, que va donar lloc a l'aparició d'un altre espai televisiu centrat en el
sector turístic: l'Ofre, un programa també d'una hora de duració emés
setmanalment durant l'any 2006 produït per KBA Producciones, empresa que
forma part del Grupo Preferente, presidit per l'empresari Rafael Caballero, editor
d'una altra important revista sectorial del mateix nom.

L'experiència de l'Ofre va permetre a Preferente posar en marxa a
continuació altres dos programes. D'una banda, 'Zona VIP', que era l'hereu
directe de l'espai original i va ser conduït per Pau Morata; i, per una altra,
'Paral·lel 40', un programa presentat per Judith Enciso que esteia dedicat al
consumidor final. Ës a dir, a Balears com emisor de turisme. Aquesta nova
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experiència oferia descripcions de modalitats viatgeres i ofertes, suggerències i
consells d'interés pel turista potencial. En qualsevol cas, s'allunyava bastant de
l'idea que ens ocupa avui: els programes de televisió especialitzats en
l'informació sectorial turística.

Travessia del desert i arribada de Món Turístic

Després de la desaparició d'aquests espais, la televisió autonòmica no va
programar més continguts semblants a la seva graella durant alguns anys. A la
present dècada no ha estat fins el gener d'aquest any que es va incloure a la
graella de la televisió autonòmica un nou espai d'aquestes característiques: Món
Turístic, que va suposar també la tornada d'Hosteltur a la televisió. De fet,
l'estructura del programa era pràcticament idèntica al que es va oferir des de
Canal 4; però amb la diferència que suposa el salt quantitatiu i qualitatiu d'actuar
des d'una televisió autonòmica.

A Món Turístic, que es va compondré d'una temporada de tretze
programes oferida entre finals de gener i finals d'abril de 2015, tots els dimarts a
les 00h. Hosteltur actuà com a productor executiu, mentre que l'empresa de
reformes hoteleres MoMa va ser patrocinador i la productora DDA va aportar
l'assistència tècnica necessària per dur endavant el projecte, amb Daniel Cuesta
en la realització. Per la seva part, Manuel Molina va ser una altre vegada el
presentador i moderador de la tertúlia, tot i que a mitja temporada va ser
substituit en la primera d'aquestes funcions per la periodista Beatriz Díez
Mayans.

Pel que fa a la meva participació, vaig ser guionista, productor, redactor i
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editor al llarg de tot aquest període. Cal aclarir que ja havia estat guionista del
primer programa d'Hosteltur a Canal 4 durant dos anys entre 2003 i 2005. El
meu recorregut com a informador turístic es va iniciar a principis dels anys '90,
quan vaig treballar per Diario 16 Baleares, i va continuar amb la revista
Hosteltur i altres experiències, com el treball de redactor especialitzat a la
delegació balear de l'agència Europa Press, que es va perllongar durant cinc
anys entre 2005 i 2010. A més a més, també he tingut altres experiències com a
guionista televisiu, que inclouen magazines culturals, programes d'humor,
documentals i, fins i tot, gales per IB3.

Com fer un programa de turisme en ple hivern

Tornant a Món Turístic, un aspecte positiu que té una temporada tan
definida és que es poden organitzar molt els continguts principals i treballar en
diferents programes en paral·lel al mateix temps, arxivant els continguts que
s'han d'emprar més endavant i organitzant el fons de recursos visuals amb molta
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antelació. Perque aquest sí que va ser un problema important, disposar de les
imatges adients en tot moment; sobretot, tenint en compte que la videoteca d'IB3
és molt limitada i que quan fa uns anys va entrar la televisió digital terrestre
(TDT) va invalidar molts d'enregistraments per que el format canviaba
definitivament.

Si a tot això se li suma que el programa s'emetia en ple hivern, les
possibilitats d'oferir recursos visuals típics, com ara turistes a la platja de
s'Arenal, es reduïa molt. Aquestes dificultats es varen sortejar en part amb una
certa planificació per la nostra part, que ens va permetre començar a enregistrar
imatges al setembre de 2014, quan encara es podien trobar turistes a les platges
de les illes i altres estampes d'interés. També va ser dificultós col.locar dos
especials de fires turístiques, Fitur i ITB, i dos programes dedicats a les altres
illes de l'arxipiélag, que implicaven desplaçaments de l'equip i complicacions de
producció.

Món Turístic va iniciar les seves emisions el 27 de gener de 2015, amb un
programa dedicat a fer un balanç de la temporada 2014. I els que saben un poc
de turisme ja es donaran compte que en aquell moment encara no s'havien
començat a publicar els estudis d'entitats com ara Exceltur o les estadístiques de
l'INE. És cert, es va haver de tirar de creativitat per oferir un producte digne. El
segon programa ja era un especial, el de la fira FITUR de Madrid, que va ser
emés el 3 de febrer. A continuació es va abordar un tema de màxima actualitat,
la renovació de la planta hotelera balear. El quart programa va estar dedicat al
sector turístic de l'illa de Menorca.
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Al llarg de la segona quincena de febrer es varen oferir successivament
dos espais centrats en l'expansió nacional i internacional de l'indústria turística
balear i el reposicionament turístic a les illes. A principis de març va arribar
l'especial de la fira ITB de Berlín, i a continuació es va dedicar un programa a
l'impuls turístic que viu actualment Palma. El 24 de març va tenir lloc l'emissió
del programa dedicat e Eivissa i Formentera i, a finals de més, Món Turístic es
va ocupar de la conectivitat aèria. Els tres espais restants es dedicaren a la
formació i l'ocupació, l'anàlisi de la demanda del turista i els reptes eternament
pendents, com són la desestacionalització i atreure nous mercats emisors.

Món Turístic i la conjuntura social del moment

De Món Turístic es pot dir que arribà enmig de profunds canvis en
l'activitat turística, just quan el sector pilota el ressorgiment de l'economia balear
i espanyola després d'una crisi que ha deixat petjada. En aquest moment exacte,
el programa ha estat durant un curt periode de temps una plataforma des de la
qual el sector ha pogut conèixer la seva pròpia realitat, intercanviar opinions i
debatre en un moment històric del que aquest espai televisiu constitueix un
testimoniatge audiovisual d'excepció.

Als seus tretze programes, Món Turístic ha rebut la participació directa en
plató de més de 30 professionals i empresaris turístics, alguns d'ells de
rellevància internacional, i més d'un centenar han aportat els seus coneixements i
experiència a través dels abundants vídeos que ha emés. I, tot això, ofert amb
l'estil que caracteritza a Hosteltur, basat en una combinació d'informació i debat,
i en la participació directa dels actors claus dins del sector, que són les veus més
autoritzades per tractar cada tema. A això s'ha de sumar la professionalitat en el
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tractament dels continguts i un tarannà constructiu en el plantejament dels
mateixos.

Tindrà continuitat Món Turístic? Ningú no ho sap. Els tècnics d'IB3
donaven per fet que tornariem després de l'estiu, però probablement és que ja
s'havien acostumat a la nostra presència. De moment, ens asseiem als bancs del
Passeig Marítim per mirar la Seu, i al mar no ens queda més remei que donar-li
l'esquena.
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ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ TURÍSTICS
AL PLA DE MALLORCA
GABRIEL MAYOL ARBONA
Doctorand en Història. Màster en Patrimoni: Investigació i Gestió per la Universitat de les
Illes Balears i membre del Grup d'Estudis de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el
Pensament Contemporani (IRIE).

Objecte d’estudi

El present té per objecte conèixer les característiques generals del mitjà de
comunicació turístics digitals a la comarca del Pla de Mallorca a l’any 2015. Tot
i que la comarcalització de l’illa ha estat un tema prou debatut, i encara no resolt,
per part dels geògrafs, per aquesta estudi entendrem la comarca del Pla pels
pobles que conformen la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Aquests són, per
ordre alfabètic, Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la
Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Vilafranca.
Els objectius d’aquesta investigació són els següents:
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1. Establir quins són els principals mitjans de comunicació turístics del Pla
de Mallorca.

2. Conèixer a quins són els impulsors dels mitjans de comunicació turístics
de la comarca.

3. Saber a quin públic objectiu es troben dirigides les informacions dels
mitjans de comunicació esmentats.
4. Destriar les principals línies d’informació turística que aporten per als
visitants interessats en la comarca.

5. Aproximar-se cap a una crítica utilitarista dels mitjans de comunicació
turístics del Pla de Mallorca.

El concepte de mitjà de comunicació turístic
Com s’ha avançat anteriorment, aquest estudi es dedicarà exclusivament
als mitjans de comunicació en format digital i amb contingut turístic del Pla de
Mallorca. Prenent una de les definicions més habituals, un mitjà de comunicació
seria un sistema de transmissió d'algun tipus d'informació. Sovint s'associa als
mitjans de comunicació de massa i, en el cas concret que ens ocupa, hauríem de
parlar de mitjà de comunicació especialitzat.
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Davant d’un ventall de possibilitats tan ampli i amb la intenció d’acotar el
camp de recerca per portar a terme una investigació més òptima, s’han establert
una sèrie de criteris per incloure els mitjans de comunicació en aquest estudi.
Només s’analitzaran mitjans de comunicació digitals. El motiu és que la
gran majoria dels instruments de comunicació de la comarca prenen aquest
format. Amb tot, no es descarta contextualitzar amb mitjans de comunicació en
altres formats si s’escau.
Per entrar en el present estudi, el lloc web ha de tenir un domini exclusiu per a
un contingut eminentment turístic. S’han descartat les pàgines institucionals,
especialment d’ajuntaments, que si bé tenen algun apartat d’informació turística
també presenten altres parts que surten del nostre objecte d’estudi.

El turisme i el seu context en el Pla de Mallorca
El Pla de Mallorca és la comarca situada al centre de l’illa de Mallorca
que tradicionalment havia basat la seva economia en el cultiu del cereal. Tot i els
canvis socioeconòmics que patí l’illa a partir dels anys seixanta del segle passat,
aquests no afectaren directament la comarca. El desenvolupament del turisme de
masses començà per les comarques costaneres i el principal impacte del turisme
sobre el centre de l’illa va ser el progressiu abandonament de l’agricultura com a
principal mitjà de vida per anar a cercar un futur laboral a l’entorn de la nova i
puixant activitats econòmica. Aquesta transformació de l’estructura de vida
comportà també una disminució progressiva de la població de les viles del Pla.

Només va ser a partir dels anys noranta del segle XX que a poc a poc el
turisme va començar a penetrar de manera habitual a l’interior de l’illa. Per una
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banda, el turisme residencial que havia triat aquesta Mallorca que servava encara
bona part del seu passat rural per viure. Per una altra banda, i molt lligada a la
idea anterior, l’oferta d’agroturismes i hotels rurals va ser la primera en establirse en els pobles estudiats.
A partir dels primers anys del segle XXI va ser quan, i d’una manera molt
incipient, alguns ajuntaments es trobaren amb la necessitat de portar a terme
algun tipus de comunicació turística. En aquest sentit, cal destacar el paper de
l’Ajuntament de Sineu que, impulsat pel seu conegut mercat dels dimecres, va
ser dels primers d’entendre globalment la necessitat de comunicar-se amb els
possibles visitants.

Les perspectives del turisme al Pla de Mallorca semblen anar en dues
direccions. La primera és incrementar l’oferta ja existent d’habitatges
vacacionals i la segona és engrandir les possibilitats de fruir del turisme cultural
en totes les seves dimensions

Tal i com afirma el geògraf Climent Picornell: «[...] considerar el Pla com
un món de rondalla és equivocat. També és ver que resulta difícil tenyir de
marketing de les coses ètniques, del mercantilisme cultural, aquelles qüestions
que toquen l'esperit del poble, l'herència dels nostres majors, conceptes edificats
sobre la tradició i la cultura. En definitiva el que volia dir és que, a les
comarques interiors, la modernitat i el dinamisme hi són de manera desigual i
que això que anomenen béns intangibles -tranquil·litat, bonveïnatge, mesura
humana de les coses- són encara valors del Pla de Mallorca. Mallorca
profunda?[...]».
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El model públic de mitjà de comunicació turístic

El mitjà de comunicació turístic més freqüent al Pla de Mallorca és aquell
impulsat per institucions públiques com la Mancomunitat del Pla o alguns
ajuntaments.
 Visit Pla de Mallorca (www.visitplademallorca.net). Aquesta és la plana
web turística més antiga ja que es va posar en marxa l'any 2010 a
iniciativa de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Els idiomes en què ofereix
la informació són el català, l'espanyol, l'anglès i l'alemany. Els principals
continguts que aporta són allotjaments (agroturisme, turisme d'interior i
hostatgeries de santuaris i ermites), rutes culturals (cicloturístiques,
gastronòmiques i culturals), llista de restaurants i cellers i una relació dels
principals llocs d'interès dels 14 municipis de la mancomunitat. Altres
documents que aporta aquest mitjà són un vídeo promocional de 8 minuts
al Youtube, una guia en document pdf que inclou tots els continguts de la
web, un document en què es consignen la relació de fires i festes de la
comarca, un mapa de les viles amb una petita ressenya històrica, una llista
dels mercats setmanals per dia i per poble i una galeria fotogràfica sense
peus de foto. El lloc web no disposa ni de compte de Facebook ni de
Twitter i no sembla que s'actualitzi des del moment de la seva creació. La
majoria de les planes web dels ajuntaments de la comarca enllacen en
aquest mitjà.
 Visit Algaida (www.visitalgaida.com). Aquest lloc web és promogut per
l'Ajuntament d'Algaida. Les llengües en què es pot consultar són el català,
l'espanyol i l'anglès. S'inclouen algunes imatges de platges que semblen
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d'arxiu fotogràfic quan es parla d'un municipi d'interior. Els continguts
sobre els quals informa són esglésies, fonts, natura, monuments, mercats,
gastronomia, cultura, creus, coves, museus, molins, fires, comerços i
festes. Cal destacar l'apartat anomenat Menjar i beure que inclou
restaurants, forns i pastisseries, bars i cellers. Cada establiment ressenyat
ofereix més informació amb la seva pàgina web o l'enllaç a les xarxes
socials si escau. També és destacable l'apartat de Plans en què s'informa
de com arribar a Algaida, dotze rutes de sedentarisme, culturals o
cicloturístiques i una sèrie d'informacions útils per visitar el municipi
(moneda, propines, idioma, festius, etc.). La guia de comerços i empreses
presenta, igualment, una informació detallada. L'agenda del mitjà és poc
actualitzada i només inclou una activitat propera. Pel que fa a xarxes
socials, disposa d'un canal de Youtube amb un vídeo, Facebook i Twitter
amb un actualització freqüent. També compta amb Flickr i Newsletter.
 Turisme

Montuïri

(www.turismemontuiri.com).

Aquesta

mitjà

de

l'Ajuntament de Montuïri funciona des de 2014. Les llengües amb les
quals ofereix la informació són el català, el castellà, l'anglès i el rus. En la
descripció del municipi, el lloc web fa una especial èmfasi al museu i al
jaciment de Son Forners, la plaça vella i el carrer Major, el barri del
Molinar i l'entorn natural. També es troba presentat d'una manera
destacada les festes de Sant Bartomeu, del pancaritat al Puig de Sant
Miquel, la Fira de la Perdiu i el mercat setmanal. De la mateixa manera,
inclou un directori d'allotjaments, restaurants, oficis, comerços i serveis
privats d'interès públic. Un altre apartat és la visita guiada a la «Mallorca
prehistòrica i rural», promocionada des del consistori montuïrer. Aquest
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mitjà disposa d'una agenda sense actualitzar i comptes de Facebook i
Twitter amb una activitat relativament regular.

 Petra, l'essència del Pla (www.visitpetramallorca.com). Aquest lloc web
es troba impulsat per l'Ajuntament de Petra. Les llengües que inclou són el
català, l'espanyol, l'anglès i l'alemany. El mitjà presenta encara importants
mancances com per exemple que els apartats d'excursions i teatre no es
troben disponibles. Sí que funcionen les opcions d'allotjament, història,
llocs d'interès i bars i restaurants. . La plana destaca la informació sobre la
figura de fra Juníper Serra, colonitzador de Califòrnia nat a Petra.
Igualment és important la secció de productes locals on es promocionen
empreses del municipi que ofereixen un producte gastronòmic singular. El
mitjà no disposa de xarxes socials de cap tipus.

El model privat de mitjà de comunicació turístic

Un segon model de mitjà de comunicació turístic, i per ser menys estès el
fa més interessant, és una publicació turística al Pla de Mallorca d'àmbit privat.

L'únic exemple que hem trobat és Visit Sineu (www.visit-sineu.com). Es
tracta d'un mitjà que combina una publicació digital i una altra en paper, de
caràcter anual, editades per l'Asociación Visit Sineu, tot i que també compta amb
la col·laboració de l'Ajuntament de Sineu. Una primera part de la publicació és
més a l'ús amb una ruta pel Sineu més llegendari i una guia molt completa de la
gran majoria dels establiments i negocis de Sineu. Sembla clarament que aquesta
és la via principal amb la qual es finança la publicació.
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Una segona part que difereix de publicacions públiques anteriorment
esmentades són els articles signats. Els autors combinen sineuers de tota la vida i
persones d'origen espanyol o de la resta d'Europa que han triat Sineu per viure.
Aquests articles fan referència a les festes d'estiu de la vila o entrevistes amb
artistes que desenvolupen la seva tasca al municipi.

Només hem pogut trobat un número de 2013. L'agenda es poc actualitzada
i les xarxes socials tenen un activitat relativa.

Conclusions

Els mitjans de comunicació turístics al Pla de Mallorca es troben encara en
una fase incipient. El seu desenvolupament encara menor segurament s'ha de
lligar al flux inferior de visitants rep el Pla de Mallorca respecte altres
comarques costaneres de l'illa.

És per això, que a causa d'una indústria turística encara amb poc pes, han
hagut de ser les institucions públiques les encarregades de posar en marxa
mitjans de comunicació de tipus turístics. Només amb l'excepció de Sineu,
segurament el poble de la comarca amb una economia més dirigida al turisme,
en què una iniciativa privada va donar lloc a un mitjà de comunicació, això sí,
sense una continuïtat clara.

Els mitjans de comunicació públics es troben concebuts com a contenidors
de continguts d'informació sobre el municipi i sobre les empreses que poden
oferir algun tipus de servei. Tanmateix, els ajuntaments i la Mancomunitat del
Pla, un cop penjada la informació, no s'han preocupat per actualitzar-lo o,
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almenys, dotar al mitjà d'una aspecte de frescor i activitat. Ni tan sols les xarxes
socials, que no tots els llocs webs disposen, acompleixen aquesta tasca amb
regularitat.

El model de mitjà de comunicació privat, en cavi, no atorga tanta
importància a la informació general sobre el municipi i es fixa més en aspectes
concrets i personals del poble. Són habitants del poble els qui relaten als
visitants, mitjançant articles, quins són els elements que fan atractiu el municipi.
Això no vol dir que deixin de banda la qüestió comercial i econòmica que, al cap
i a la fi, és l'objectiu de la promoció. És una autèntica, llàstima que aquest model
no hagi tengut més continuïtat.
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NOTA METODOLÒGICA SOBRE LA RECERCA
DE LA IMATGE DE LES ILLES BALEARS A LA
PREMSA CATALANA.

UN EXEMPLE: BALTASAR PORCEL
JOSEP Mª FIGUERES I ARTIGUES
Doctor en Història i professor Titular de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En el món del turisme i la premsa hi una relació històrica constant. A
més, ambdós és necessiten, el primer necessita la premsa per campanyes
específiques o per la difusió d’uns productes (espais, itineraris, etc.) concrets i el
segon precissa el turisme com a font d’entrades publicitàries. Ambdós tremolen
quan un episodi tèrbol pot complicar-ho: una epidèmia de còlera o uns atemptats
terroristes que priven a la premsa d’entrades publicitàries i al turisme de clients.
Altres casos són quan es produeix un èxit aclaparador i la relació és intensa. El
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cas de les Balears és de manual en el que significa d’acció sostinguda sense cap
problema que ho enterboleixi fora de les crisi econòmiques que puguin afectar la
població viatgera, com és el cas present de Rúsia però hom mira altres mercats
emergents com Xina i sembla que no hi ha problemes. En aquesta dimensió
estudiar uns antecedents pel que significa de coneixement sobre com és
construeix el present esdevé una labor que pot ajudar a fer comprendre els
models turístics que no són simplement natura i urbanisme, servei humà i
política de preus sinó, en el cas illenc especialment, la configuració d’una
societat. La construcció d’una imatge de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa... a
Catalunya també juga un paper notable en un sector molt concret com és el
turisme. Qui configura la imatge és també el periodisme, anem doncs a fixar-nos
en les labors que caldria efectuar en aquesta cerca que caldria impulsar sobre la
imatge de les Illes en el periodisme i el turisme català.

Quines capçaleres triar

En un primer moment caldria acotar les tribunes vers on vol fixar-se la
mirada. Premsa diària, premsa periòdica generalista, premsa il·lustrada, premsa
especialitzada en la qual el turisme i juga un paper clau... quin tipus de
periodisme volem estudiar? Si analitzem diaris, ¿quins seran? A Catalunya s’han
editat mig milers de diaris i molts amb desenes d’anys de bagatge i nombroses
pàgines diàries, àdhuc dues edicions en molts casos. Si aspirem a una cerca
exhaustiva només la digitalització –indexada és clar- pot afavorir-la. Una
investigació selectiva de caràcter temàtic? Mirem només el periodisme gràfic?
La premsa il·lustrada del XIX i la premsa gràfica del XX. Ara acotem amb
qualitat. Hi ha menys publicacions però quines? excursionistes, informatives...
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De les quinze mil publicacions aparegudes a Catalunya quina cal seleccionar?
Determinar, on fer la cerca serà fonamental.

Optyem per una cerca segmentada, per una mostra? En la cata, breu, que
hem realitzat, en diaris digitalitzats –La Veu de Catalunya i La Vanguardia- i en
publicacions digitals –Destino...- la localització de reportatges, entrevistes,
articles d’opinió, anuncis publicitaris, notícies generals, etc. és molt elevada.
Pensem així que qualsevol cerca acotada cronològicament, en unes dècades
crucials, dels anys seixanta als vuitanta de la segona meitat del segle XX, quan el
turisme català s’aboca a les Illes i també cenyida als mitjans citats seria sens
dubte motiu d’una molt reeixida investigació acadèmica que en aquesta simple
nota pretenem incentivar.

Sobre la cerca de continguts
En la investigació hemerogràfica d’un temàtica cal dedicar moltes hores i
fixar-s’hi molt. En la nostra labor investigadora encetada el 1981 hem mirat full
a full, molts diaris i és aquest el camí més afinat quan hom vol assolir resultats
molt precisos, per exemple la cerca dels articles d’un autor determinat. Si es
volen textos diguem-ne genèrics o representatius la cerca pot ser més
aproximada i difusa. Per tant pot optar-se per un període concret, i mirar-lo
exhaustivament, a fons, per exemple de cada cinc anys mirar-ne un (així seria en
aquest posem per 1960, 1965, 1970, 1975 i 1980) la qual cosa pot afavorir el
treball sobre l’estudi del contingut o bé mirar-los tots i així cercar en els del vint
anys esmentats. Un problema de temps i organització de l’investigador.
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Una altre mètode és cercar elements representatius a partir d’unes dates
conegudes: inici de temporada, les fites com inauguració d’un aeroport, el turista
un milió, etc. i aleshores penetrar directament al mitjà a través de la data. Pot
aleshores garantir-se la disponibilitat de materials en lloc de la simple cerca dels
qui puguin presentar-se. Assolir un nombre determinant de materials relacionats
amb les Illes -i preveïem que el volum pot ser molt alt atenent les primeres
aproximacions, gairebé cent mil, en una simple cerca d’aquest mot a
l’hemeroteca de La Vanguardia. És clar que caldria també fer la cerca amb altres
paraules, atès que “Mallorca” té més de tres-centes mil entrades però cal saber
que un carrer, important, de Barcelona duu aquest nom. La investigació, la
discriminació, aleshores no serà fàcil i cal treballar força per disposar de la
selecció de materials. Aquest seria el primer punt, determinar els anys i
considerem que és aquestes dues dècades com a fixació important a Catalunya
de l’objectiu turístic com a Mallorca. Si hom ampliés els anys seria ideal i
arribar, si calgués al segle podria devenir una aportació documental fins i tot
amb la selecció de textos d’un gran relleu per l’objectiu que hem exposat de la
investigació.

Un cop disposades de les dades aparegudes, caldrà treballar-les en una
triple dimensió, la primera seria la descripció: què apareix, quan, on, etc. i fixarho en el tractament estadístic pertinent distribuït per tipologia de gèneres,
freqüència cronològica, etc. tal com des de Kayser i altres va establir-se
metodològicament amb encert. El segon nivell seria l’anàlisi de contingut, també
seguint l’escola francesa i alemanya amb les aportacions posteriors
nordamericanes i, en tercer lloc, l’elaboració de les conclussions dels dos grans
apartats que puguessin en el que fa referència a la projecció de la imatge
determinar els conceptes
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Caldria

fixar-se

amb

una

ambició intel·lectual que pogués
assolir des de la cultura popular,
l’impacte de cançons relacionades
amb Mallorca i l’aviació fins a les
concomitàncies

específiques

de

subsectors com la pintura, posem per
cas, de Rusiñol. És evident que la
cançó

que

la

ràdio

emetia

insistentment anava per un sector
social popular mentre els olis i
dibuixos de Rusiñol s’adreçaven a
una classe social burgesa. Costa
d’escatir aquests impactes i si mai es
poguessin comptabilitzar, citacions
en llibres de memòries, programacions musicals en ràdio o quantitat pagades
com a drets d’autor per autoria de lletres. Amplitud temàtica. Seria fixar-se en la
presència de les Illes al cinema o a la música en treballs que tenen una
particularitat i ara no ens o contemplem atès que considerem el periodisme escrit
com a centre per la recerca.
Si mirem la premsa disposem d’una bibliografia ad hoc impressionant en
els estudis de contingut. Hem passat de les aproximacions individuals als treballs
d’anàlisi quantitativa. Tanmateix no cal enmirallar-se en els càlculs numèrics i la
seva representació visual i prou. Cal mirar sempre també altres camps per
minoritaris que puguin semblar perquè a voltes ofereixen unes lectures de
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comportaments que ni de bon troç són minoritaris sinó que poden ser ben
representatius i cal veure’ls amb detall. Per exemple els combats del GOB tenien
traslació a la premsa ecològica catalana? Ens preguntem l’acció cultural de
l’Obra Cultural Balear o d’El Mirall assolien presència regular, o només
esporàdica, en la premsa cultural i especialitzada catalana? Aquestes, i altres
referències puntuals, podrien ajudar en la imatge que no es construeix només
amb un sol mitjà sinó, òbviament, amb la suma de moltes tribunes i plataformes.
L’estudi de la bibliografia comparada, cada vegada més de cara a la
facilitat de desplaçaments del capital, -per inversions-, i de les persones –per
viatjar en turisme- i , també i important, dels tècnics que hauran de donar suport
material i que podran desplaçar-se a uns indrets o altres, tindran una dimensió
molt concreta i no lligada només als salaris.
En l’antologia que presentem com a il·lustracions, simplement a tall de
consideració de com desenvolupar una investigació, cal fixar-se en totes les
modalitats del periodisme, des dels editorials fins als reportatges i entrevistes
sobre aspectes coents d’actualitat i també en els episodis que les redaccions usen
com a recurs, siguin articles atemporals de fotografia agraïda pels suplements i
magazines o bé siguin articles i altres peces ben diverses, del còmic a la
fotografia, de la publicitat als breus.
En la construcció de la imatge que un territori té d’un altre poden usar-se
eines sociològiques, des del panell d’experts fins les enquestes, però estudiar
com la premsa ha contribuït a forjar aquesta imatge és una contribució que
facilita molt la dissecció dels components ideològics.
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Altres presències. L’exemple de Porcel

Un

mètode és fixar-se en la

cerca, individual o per cercador,
en només un mitjà, un altre és la
consulta a l’inrevés, cercar un
periodista.

Ara

mirem

un

escriptor que ha estat també
periodista, Baltasar Porcel, que
té un referent important en el
camp literari i, a més de
periodista, ha assumit també
responsabilitats de direcció –
revista

Destino-

amb

una

columna diària molts anys a La
Vanguardia. Podríem considerar
altres noms com Josep Pla, autor de multitud d’articles que poden veure’s
fàcilment a la seva obra completa i autor també de guies i obres conjuntes sobre
les Illes. Són dos exemples, entre altres, de la força que pot tenir la literatura en
la construccio d’una imatge. En relació l’andraxenc podríem afirmar que dels
treballs sobre les Illes apareguts a la premsa catalana i recollits en volum Les
Illes, encantades (Barcelona, 1984), que no és pas tot el que va escriure de les
Illes, ens trobem amb belleses com «Discurs de l’ametller florit» que obre el
volum. Aquest article aparegué a La Vanguardia el 1968 -com «La gran
aventura»-. L’article simplement sobre l’ametller apareix dos anys després, en
català i refet, a Cròniques d’atabalades navegacions (Barcelona, 1971) i és
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reproduït al volum citat en el que ens basem per aquest comentari. Hi apareixen
personatges com Francesc de Borja Moll o Josep Surera i Blanes, ambdós a
Destino o articles plens del sabor local i que ens acosten al seu Andraxt nadiu
com «El móns d’Adratx» a Serra d’Or. O bé «A Menorca» aparegut a La
Vanguardia el 1967 i refet en català pel volum Viatge a les Balears menors
(Barcelona, 1968).

Aquesta petita mostra és un compendi de com un article serà reproduït i
ajuda a la formulació d’una imatge literària en la qual el periodisme hi juga un
notable paper. No cal pensar ni en l’Arxiduc, ni en Sand ni els tants i tants
escriptors d’obra monogràfica sigui un estudi o una novel·la. L’article, a cura de
notables periodistes, esdevé també una peça important en la promoció turística.
Per aquesta raó molts territoris, d’un poble a una província, creen premis
específicament adreçats a articles periodístics. No és premiar al millor, que
també, és aconseguir que apareguin molts articles sobre aquell poble o territori.
Baltasar Porcel en la seva obra presenta d’història com «Els xuetes» a
personatges com Joan Miró i aquesta labor influeix en la imatge que hom té que
és influïda és clar, per moltes tribunes, entre les quals la premsa pel seu gran
poder de convicció i persuasió.
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LA PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS
MUJERES EN LA PRENSA TURÍSTICA LOCAL

1978-1988
EMPAR ISABEL BOSCH SANS
Diplomada en Magisteri, Màster en Comunicació pel Centre d’Ensenyament Superior Alberta
Giménez (CESAG) i Cap de Premsa i Protocol de l’Institut Balear de la Joventut.

El objeto de este trabajo es estudiar la presencia de las mujeres en la
prensa turística local de Mallorca en un período de 10 años que abarca desde los
inicios de la denominada Transición española hasta la consolidación de la
democracia, con el propósito de valorar si la progresiva incorporación de las
mujeres a la vida pública y laboral han sido reproducidos por este tipo de medios
o si, por el contrario, las mujeres han continuado infrarrepresentadas.
Si concedemos que los medios de comunicación transmiten, integran y
normalizan, consciente o inconscientemente, roles, valores, normas y símbolos,
debemos reconocer también su importante papel en la emisión de una imagen no

356

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

estereotipada de los colectivos menos representados, en el caso que nos ocupa,
de las mujeres.
La Real Academia de la Lengua Española define el estereotipo como una
idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter
inmutable. La acción de estereotipar se asocia así a la de fijar permanentemente
lo estereotipado y, en muchas ocasiones, los medios de comunicación se
convierten en un mecanismo de transmisión e incluso de consolidación de
estereotipos. De ahí la necesidad de identificar esos mecanismos para
registrarlos, evaluarlos y debilitarlos.
Para llevar a cabo este trabajo de identificación, primero debemos
diferenciar en el marco de la elaboración periodística, las tres fases en las que se
concibe una noticia o reportaje: pretextual, textual y supratextual.
La fase pretextual está condicionada por la política editorial del medio de
comunicación que, generalmente, está estrechamente vinculada a sus propios
intereses sociales, políticos, empresariales e ideológicos. La fase textual hace
referencia a la elaboración de la noticia o, en el caso de la prensa, la redacción
del texto en que cada profesional puede aportar su propia interpretación de los
acontecimientos y que, además, suele ser revisada por la persona que ocupa una
responsabilidad superior en la redacción del medio y que también aportará su
particular visión y valores.
Por último, la fase supratextual se refiere a lo que no es texto ni locución,
es decir, a las imágenes que acompañan a la información y su ubicación en las
páginas del periódico, lo que dará mayor o menor relevancia al contenido.
En este trabajo vamos a ocuparnos principalmente de analizar

la

proyección de la imagen de las mujeres en la prensa turística local en la fase
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supratextual, es decir, estudiando cómo aparece reflejada según las imágenes
publicadas y según la posición de esas imágenes en las páginas de los periódicos
de referencia.
Cuando las mujeres aparecen en imágenes, en la mayoría de ocasiones se
encuentran representando a ciertos estereotipos que han resistido el paso del
tiempo y que aún en la actualidad siguen estando presentes. Las mujeres son
mostradas mayoritariamente en el papel de seductoras, esto es, como sujetos
convertidos en objetos. En otras ocasiones son representadas en situaciones que
se identifican claramente con las labores domésticas y otro rol es el de víctimas.
En otras, son representadas en el más completo anonimato, como una suerte de
maniquíes en compañía de varones.
Los estudios sobre género y comunicación son escasos, como lo son los de
las mujeres en la historia en cuanto a producción, al menos en comparación con
los realizados en ámbitos como el de la antropología, la sociología o la
piscología.
No fue hasta la conferencia internacional Women Empowering
Comunication

celebrada en 1994 en Bangkok (Tailandia) que surgió la

iniciativa de monitorizar la participación y descripción de las mujeres en medios
de todo el mundo.
En la conferencia de la UNESCO de 1995, celebrada en Toronto, la
Federación Internacional de Periodismo presentó los resultados de su propio
análisis acerca de la representación de las mujeres en los medios de
comunicación y la describió como irreal, parcial y poco justa.
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El primer estudio en Europa data de 1999 (“Imágenes de las mujeres en
los medios de comunicación”) y se circunscribía a los medios de Reino Unido,
Alemania y Países Bajos.
En nuestro país Fagoaga y Secanella realizaron un estudio pionero en
1984 en el que analizaban cuantitativamente la representación de las mujeres en
los medios de comunicación españoles y la situaban en un 7 por ciento.
En el estudio que nos ocupa, hemos analizado el semanario local
mallorquín escrito en lengua alemana Mallorca Magazin y el periódico local de
Mallorca escrito en lengua inglesa Majorca Daily Bulletin.
Respecto al tamaño de la muestra, hemos seleccionado un período de 1
mes (del 1 al 31 de enero) del año 1978 y el mismo período una década después,
en 1988, afirmándonos en el criterio planteado por Stempel en 1952 quien
aseguraba que para el análisis de periódicos, el aumento del tamaño de la
muestra más allá de doce días de seguimiento,

no producía resultados

significativamente más precisos.
Este muestreo nos ha permitido observar que la representación
supratextual de las mujeres en la prensa turística local de Mallorca en la década
de 1978 a 1988, en términos cuantitativos,
porcentual

experimentó una variación

positiva de 8 puntos y en términos cualitativos hemos podido

advertir que, en el transcurrir de los años, la utilización de la imagen femenina
en la publicidad ha aumentado pero ha disminuido el uso de las imágenes del
cuerpo de las mujeres semidesnudas acompañando textos periodísticos.
El Mallorca Magazine del muestreo de 1978 publica en cada ejemplar
una media de 20 fotos de las que únicamente 2 ó 3 representan una imagen
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femenina, lo que supone que la representación supratextual de las mujeres en
este semanario turístico local es del 9 por ciento.
En cuanto al contenido de las imágenes en el número 1 de 1978, de 8 de
enero, el Mallorca Magazine publicaba la imagen (p.4) de la doctora española
María Dolores Preciado, médico especialista en enfermedades tropicales, a quien
en el titular calificaban como el ángel de los enfermos de lepra (“Der Engel der
Lepra-Krauken”) y esta es la única noticia de las analizadas en la muestra en que
se hace referencia a una científica. En el mismo ejemplar observamos a una
mujer anónima acompañando al artista Joan Miró recibido por el presidente
catalán Tarradellas (p. 7) y a un rostro femenino en su rol seductor ilustrando un
texto sobre una loción de belleza.
En el número 2 del Mallorca Magazine del 14 de enero de 1978, aparece
ocupando un cuarto de página de la portada y la página 3 interior una mujer
anónima en bikini, como anticipo invernal de verano, acompañando un amplio
texto sobre los folletos de viaje (“In den reiseprospekten ist es schon sommer”).
En la página 15, otra imagen de mujer acompañando un texto con consejos de
belleza, un uso estereotipado que se repite en todos los ejemplares de la muestra.
Otras representaciones estereotipadas de las mujeres en esta muestra son
la de la esposa, a veces citada con su propio nombre y apellido (Mallorca
Magazine, nº 4, de 28 de enero de 1978, p. 13) o en labores domésticas (ibid. p.
4).
Por lo que respecta al periódico local en lengua inglesa Majorca Daily
Bulletin, de una media de 15 fotografías, en algunos ejemplares no aparece
ninguna mujer y en otros, entre 3 y 5 corresponden a una imagen femenina, por
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lo que la representación supratextual de las mujeres en la muestra de 1978 de
este medio oscila entre el 0 y el 5 por ciento.
En el primer Majorca Daily Bulletin del año 1978, correspondiente al 1 y
2 de enero, la foto de portada está dedicada a la viuda de Bing Crosby de la que
se dice en el texto que vuelve a trabajar después del duelo.
En la sección de deportes (p. 14) aparece la fotografía de una mujer en
bikini, una animadora de un equipo de rugby americano, rodeada de los
jugadores equipados con toda la parafernalia propia de este deporte, esto es, una
mujer semidesnuda rodeada de la representación de la fuerza y poder masculino.
El 3 de enero en la página 5 aparece la foto del primer bebé del año en
brazos de su madre. Esta misma imagen se repetirá 10 años después aunque a la
fotografía ya se incorpora la figura paterna.
También está representada con fotografía y texto explicativo la científica
Kathy Fons (p. 9) de la que se detalla que ha desarrollado un artilugio para
ayudar a comunicarse a las personas con dificultad. Este es el único caso de la
muestra en lengua inglesa en que se menciona a una científica.
En el muestreo hemos podido observar que no hay fotografías de mujeres
practicando deportes en la sección afín si no es como animadoras salvo en un
caso, el 4 de enero (p.11) el Majorca Daily Bulletin pulbica sendas fotografías
de un equipo femenino de rugby y en una de las dos fotografías, dos jugadoras
están quitándose la camiseta de espaladas al objetivo de la cámara, de modo que
las jugadoras antes que como deportistas, quedan retratadas como objetos de la
mirada del lector.
Se repite en la muestra el uso de imágenes de mujeres con escasa ropa,
transparencias o poses seductoras coincidiendo con los albores de lo que en
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España se denominó época del destape. Diez años después, en el muestreo
analizado con motivo del presente trabajo, esta práctica ha desparecido.
La primera ministra de la India, Índira Ghandi, ocupa el 11 de enero la
contraportada del periódico en lengua inglesa representada como suelen serlo los
varones, es decir, reflexiva y con aspecto de seriedad y autoridad en contraste
con las demás mujeres que o son ignoradas o son representadas como
seductoras, como esposas o en familia.
Una década después, en 1988, las mujeres representadas en la muestra del
semanario local en lengua alemana Mallorca Magazin son la Reina de España
(portada y pp. 3 y 4 en el nº 2 de 10 de enero); la esposa del editor y directora
del medio –citada así-, Margarita Magraner, con motivo de la celebración de su
cumpleaños (p. 12); en tareas domésticas ( p. 19 en el nº 4 del 24 de enero);
anónimamente como lesbianas en un texto cuya traducción sería el crepúsculo
del machismo (“Götterdämmerung der Machismo”) con lo que las mujeres
homosexuales están representadas como una amenaza al patriarcado (p. 7 del nº
3 de 9 de enero) y como seductoras representadas por la cantante Sabrina con un
profundo escote.
Las mujeres aparecen como reclamo publicitario de botas y joyería en los
números sucesivos de la muestra de 1998.
Por lo que al Majorca Daily Bulletin de 1988 se refiere, observamos la
práctica reiterada del uso de imágenes de mujeres en su condición de novias,
esposas o madres, pero podemos vislumbrar la irrupción de las mujeres en la
política, representadas por la primera ministra británica Margaret Thatcher
(portada, 9 de enero), por la primera ministra India Indira Ghandi (p. 11 de 14 de
enero) o por una candidata femenina a la alcaldía en las elecciones de Filipinas
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de 1988, Aurora Pijuan-Manoloc (p. 4, de 19 de enero), aunque en el pie de foto
mencionan la belleza de la candidata pero no la ciudad a la que presenta
candidatura.
Irrumpen en las páginas de la muestra consultada deportistas como la
tenista Chris Evert (p. 16, de 13 de enero) o como Lillian Le Blanc, la única
mujer que compite en el sexto campeonato del mundo de ala delta (p. 5, de 28
de enero) y la atleta sudafricana Lola Bondd (p. 21, de 17 de enero).
También las voces femeninas de la radio local (Radio 80 y Antena 3)
aparecen citadas –aunque solamente sus nombres, obviando sus apellidos- en las
páginas sociales y fotografiadas en los estudios donde trabajan.

Conclusión

Aunque estas conclusiones deben tomarse con cierta cautela puesto que
podría ser necesario ampliar el número de ejemplares y medios examinados, así
como el período de tiempo e incorporar al estudio los contenidos textuales, al no
constituir estos aspectos objeto del presente trabajo,

podemos concluir que la

proyección de la nueva imagen de las mujeres en el espacio público, como
trabajadoras o como políticas, como estudiantes y también como deportistas,
convive en 1998 todavía con la proyección de la imagen estereotipada de 1978,
puesto que las mujeres continúan siendo representadas como novias, esposas,
madres e hijas, a veces como amenaza a veces como víctimas pero, por fin, a
punto de entrar en el nuevo milenio, desaparecen las imágenes de mujeres
apenas cubiertas con transparencias para ilustrar textos con información
periodística que nada tiene que ver con la representación supratextual que
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acompañan. Las mujeres dejan de ocupar las portadas de la prensa turística local
en bikini.
En tanto que la prensa escrita es un reflejo de la sociedad y del entorno, el
análisis de la presencia de las mujeres, así como de la proyección de su imagen
en los medios de comunicación en un período histórico, constituye una práctica
necesaria tanto para la elaboración de una historia no discriminatoria como para
orientar prácticas periodísticas no estereotipadas.
La representación de las mujeres en los medios no es simplemente
producto de la propia naturaleza o condición del medio, si no que intervienen
factores que llevan años de persistencia, pero eso no debería eximirnos

a

ninguno de nosotras y nosotras de la responsabilidad que nos toca en cuanto a
identificar y dar visibilidad en nuestros trabajos a esos estereotipos.
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LA PREMSA EN ANGLÈS A LES ILLES
BALEARS. UNA VISIÓ PANORÀMICA.
TOMEU CANYELLES CANYELLES
Doctor en Història per la Universitat de les Illes i Balears i Màster en Comunicació pel Centre
d’Ensenyament Superior Alberta Giménez. Membre del Grup d'Estudis de la Cultura, la
Societat, la Comunicació i el Pensament Contemporani (IRIE).

No resulta gens sorprenent ni agosarat afirmar que la premsa anglesa juga
un paper preeminent a l’hora de connectar turisme i comunicació, tant escrita
com audiovisual: el còmput global de la investigació articulada al voltant de
l’Acció Especial “Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears” aporta
un conjunt de dades i estadístiques que reflecteixen la preeminència de la llengua
anglesa dins d’aquest àmbit comunicatiu. Parlem d’una llengua que, a diferència
d’altres com la russa, té una important tradició turística a l’arxipèlag, sigui tant
en la seva vessant vacacional com residencial.
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El fet de que l’anglès sigui una de les llengües més parlades del món –la
tercera, just per darrere del xinès mandarí i l’espanyol– i sigui un idioma familiar
pels visitants d’altres procedències –Països Baixos, Escandinàvia, Europa
Central, etc– dóna un major sentit a l’existència d’una xarxa de publicacions en
llengua anglesa a les Balears enfocades a l’activitat turística. Mitjançant aquest
text es pretén fer una retrospectiva panoràmica que, tot i no ser profusa o
exhaustiva, permet al lector fer-se una idea clara de la evolució que ha
experimentat des dels anys trenta fins els nostres dies.

És necessari, però, anar una mica més enrere per tal de comprendre com
publicacions com Majorca Daily Bulletin –encara en actiu– han jugat un paper
important en el fet turístic de les nostres illes. Les referències de mitjans
anglesos a les Illes Balears durant el segle XIX són gairebé inexistents: com a
precedent a considerar, hauríem de destacar el cas del britànic Charles William
Wood, autor d’un valuós conjunt de cartes dirigides a la seva germana.
Aquestes missives, força descriptives i impregnades d’un fort component
de romanticisme, descriuen la seva estada a Mallorca entre els anys 1886 i 1887,
quedant finalment recollides a un volum el 1888 que passà relativament
desapercebut entre el públic anglosaxó. Curiosament, i malgrat el seu sigui un
testimoni més aviat anecdòtic allunyat de l’àmbit periodístic, des de les planes
de Majorca Daily Bulletin s’ha reivindicat constantment la figura de Wood com
a precedent de les cròniques primers viatgers anglesos a l’època contemporània.
El contrast amb figures posteriors, com les de la nord-americana Gertrude Stein
o la britànica Honor Wyatt, periodista de la BBC, és força pronunciat. Durant els
anys vint, ambdues pioneres signaren un conjunt de cròniques periodístiques
força significatives que aparegueren a la premsa anglosaxona, comparables
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també a les que realitzaria l’escriptor i poeta Robert Graves un cop trepitgés
Mallorca per primera vegada a finals d’aquella dècada.

Si fins aleshores aquests projectes, diguem-ne comunicatius, havien
resultat febles, puntuals i inconstants, és a partir de la dècada dels anys trenta –
coincidint, a més, amb un fet polític tan decisiu com la proclamació de la II
República– quan la situació de la premsa en anglès a les Illes Balears capgira
mitjançant l’aparició d’un conjunt de publicacions que tindrien una activitat
força significativa fins l’esclafit de la Guerra Civil. Dins d’aquest context,
hauríem de valorar The Majorca Sun com a un punt de partida ineludible per
reconstruir la història de la premsa en anglès a les Illes Balears: aparegut a
desembre de 1931, aquest diari setmanal tenia com a objectiu la promoció del
turisme a Mallorca i, de fet, a les seves pàgines queda prou reflectit que es
dirigia cap al visitant anglosaxó: a elles hi trobem quantiosa informació al
voltant dels hotels, restaurants, dels espectacles o, també, notícies significatives
per a la colònia de residents anglesos a l’illa de Mallorca. Així es descrivia el
mitjà a una petita nota apareguda a la portada del seu primer número, el 7 de
desembre de 1931: “Oferim amb aquest petit periòdic no només una guia de
botigues i entreteniment, sinó les cròniques, pronòstics i matèries d’interès tant
dels residents com dels visitants de l’illa de Mallorca”. Juan Manent, aleshores
Governador Civil de les Illes Balears, rebia amb entusiasme l’aparició d’aquest
mitjà pioner.

Considero muy acertado la idea de publicar un semanario inglés para fomentar el
turismo encauzándolo hacia esta maravillosa isla de Mallorca. Acertada la idea y
digna de agradecimiento. Yo puedo decir que no habré llegado a conocer los
portentós de la Naturaleza hasta que pueda ponerme con ella en contacto en
Mallorca. Es algo superior a toda imaginación. Tienen además, los extranjeros que
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nos visitan, la ventaja de encontrar aquí un clima benigno y una gente acogedora,
hospitalària y servicial. El turismo ya es en Mallorca cosa bien establecida y
encauzada, que cada día crecerá más y que no ha de ceder en importància a
ninguna otra de las regiones más privilegiadas de Europa. Saludo, pues, la
aparición del Semanario The Majorca Sun, deseándole grandes éxitos para
satisfacción pròpia y por las ventajas que puede proporcionar a esta isla.231

Fritz Berkenhoff, H. Hays Mirkil, David Loth i Helen J. Wilcox, els seus
quatre editors i principals responsables, s’encarregaren d’obrir poc a poc terreny
a altres mitjans amb una capçalera força il·lustrativa: Primer Periódico inglésamericano para Baleares y Cataluña (1931-1932) i, posteriorment, The Spanish
Times (1932-1936).
Igualment destacada és l’aparició de
The Palma Post –subtitulat The
Mediterranean’s English Every Week
(“El

setmanari

anglès

del

Mediterrani”), un nou setmanari
publicat per primer cop el 1932: la
seva vocació era plenament turística
al ser un mitjà distribuït amb
exclusivitat a la primerenca xarxa
d’hotels de la Mallorca dels primers
anys trenta fins la seva desaparició,
l’estiu de 1936. El 1933, el número
de publicacions illenques en anglès
augmentà gràcies a dues noves
231

The Majorca Sun. 7 de desembre de 1931.
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aportacions: per una banda, el Baleares, subtitulada An English and Spanish
Monthly Magazine (“Revista mensual en anglès i espanyol”) i de caràcter
mensual. La seva vida fou més aviat efímera –tan sols quatre mesos– però
superior a El Amigo del Forastero, sorgida aquell mateix 1933. Aquesta és una
publicació que, malgrat les seves particularitats distintives –disseny impactant,
quatre llengües, informació sobre oci i vida nocturna– perviu com complet
misteri periodístic: s’ignoren els noms del seu director o col·laboradors. L’única
dada que ens permet ubicar-la geogràficament és que la seva redacció /
administració es trobava al número 1 de la Plaça Conquesta (Palma) i que
s’editava a la Impremta Independència, situada al carrer Ramon Llull, número
17. Sabent que existeixen certs paral·lelismes entre les seves caòtiques
maquetacions i que s’imprimien al mateix lloc, es podria contemplar la
possibilitat que en el seu procés hi tingués quelcom a veure el controvertit Jordi
Martínez Rosselló, Es Mascle Ros, director i responsable de la incendiària Foch
y Fum.

Tot i que no tinguin un vincle directe amb el turisme, també cal destacar
l’aparició al llarg d’aquest període d’altres publicacions en anglpes, com és la
revista cultural i literària Caravel, publicada a Palma entre 1934 i 1936, i el
magazine escolar M.J.C. Calling, del Col·legi Internacional de Portopí, aparegut
només el 1935.
La Guerra Civil alteraria gairebé tots els àmbits d’aquella Mallorca pre-turística,
interrompent: així, les publicacions en llengües estrangeres quedaren
interrompudes a excepció de The Majorca Sun, que editaria un únic –i darrer–
número a febrer de 1937 lloant el cop d’estat encapçalat pel general Franco.
Aquesta, però, no deixa de ser una raresa editorial: fins ben entrats els anys
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cinquanta no es tornaria a documentar cap altra publicació en anglès que tingués
les característiques de setmanari, com les que representen els mitjans prèviament
esmentats. La raó que explica aquest buit informatiu respon a dues causes
estretament lligades: per una banda, el mateix conflicte bèl·lic havia interromput
aquell flux turístic que s’havia desenvolupat durant els anys vint i trenta; per
l’altra, el bàndol nacional mirava amb desconfiança el fenomen turístic –encara
embrionari– des de l’esclat de la Guerra Civil al considerar-lo com a font i
origen de les males costums modernes. No oblidem, tampoc, la gran
desconfiança que provocaven al règim altres llengües que no fossin el castellà,
donada la possibilitat d’introduir idees subversives que menyscabessin alguns
dels dogmes fonamentals del franquisme.
L’augment de visitants a l’arxipèlag balear, sumat a la lenta però
progressiva apertura del franquisme al turisme en conveniència als nombrosos
beneficis econòmics, serveix per explicar l’aparició d’un nou mitjà –l’efímer
Majorca Holiday– que, tot i publicar-se durant uns mesos el 1957, fou l’embrió
de la que, correntment, és considerada com la publicació en anglès més rellevant
de les Illes Balears: el Majorca Daily Bulletin. Així explica el seu sorgiment el
seu fundador, Pere Antoni Serra Bauzà:
El primer intent, ja a la dècada dels cinquanta i a les albors del boom turístic, foren
unes pàgines incloses en el diari Baleares durant els mesos d’estiu, però aquesta
experiència només durà un any. El 1957 vaig fundar el Majorca Holiday, en
castellà i anglès, tot i que, poques setmanes després, el castellà va quedar reduït a
un editorial. Es pot dir que fou el precedent del Majorca Daily Bulletin, el primer
número del qual s’edità el 31 de desembre de 1961. Aquesta data s’escollí per tres
motius: per esser l’aniversari de la conquesta de Mallorca, perquè durant l’hivern
agafàrem una certa experiència de cara a l’estiu, que és quan s’havia de plantar
cara als diaris anglesos que arribaven a Palma a primera hora del matí, i perquè el
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ministre Fraga desitjava que la experiència es dugués a terme el més aviat
possible. Aquest permís fou el primer que es concedí a un periòdic diari des de
l’acabament de la Guerra Civil, a part del Marca, diari esportiu i governamental.
El permís el va atorgar el 7 de desembre i el seu gran argument va esser “que los
ingleses, grandes lectores por naturaleza, agradecerían mucho más el ser recibidos
en el aeropuerto de Palma con un diario en su idioma que con un ramo de flores”.
D’aleshores ençà, el Majorca Daily Bulletin no ha deixat d’aparèixer ni un sol dia
i s’ha convertit en el periòdic de la nombrosa colònia de parla anglesa que viu a
Mallorca, més, fins i tot, que dels turistes estiuencs. 232

Durant un breu període de temps, aquesta coexistí amb The Mallorca
News, publicada entre abril de 1959 i desembre de 1962. No obstant això, la
magnífica acollida que Majorca Daily Bulletin tingué al seu moment donà el sus
a tot un seguit de publicacions en llengües estrangeres durant els anys seixanta,
de la qual el setmanari estiuenc Ibiza Insight (1968-1978), redactat en anglès,
n’és un bon exemple. Una de les seves fundadores, la nord-americana Sally
Wilson, jugaria un paper força destacat a la comunitat anglesa d’Eivissa, al ser
responsable de futures publicacions com Ibiza Forecast (1983-1986) i l’actual
Ibiza Now, fundat el 1984. Menorca tampoc quedaria enrere en aquesta carrera
informativa: els primers exemplars de Roqueta –amb el subtítol “Your window
in Menorca”– aparegueren el 1968 com a iniciativa de la Impremta Rotger, de
Maó. El 1970 aquesta publicació passà a mans de Javier Hernández Montesinos
per, pocs anys després, tenir com a principal responsable a una anglesa
anomenada Annette Bell que, fins a dia d’avui, s’ha encarregat de dur Roqueta
als quioscs de Menorca de forma mensual. Els pilars dels seus continguts fan
referència tant a notícies locals com aspectes molt amplis de la cultura
menorquina: gastronomia, tradicions, etc.

232

Enciclopèdia de Mallorca. Volum 8. Pàg. 197.
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Tampoc oblidem una altra experiència pionera: la que representa Mallorca
Día y Noche, una publicació quinzenal en quatre idiomes –castellà, francès,
alemany i, òbviment, anglès– que Josep Lluís Ruiz Feliu publicà entre desembre
de 1969 i juny de 1970.

Les publicacions en anglès aparegudes entre els anys seixanta i setanta
configuren, durant l’esmentat període, algunes de les seves característiques
fonamentals: les notícies generalistes d’abast estatal i internacional es mesclen
amb informacions de caire local al temps que ofereixen continguts que convidin
al visitant a descobrir algunes de les particularitats de l’arxipèlag: l’oci, la
cultura o la gastronomia protagonitzen seccions que prenen força i significat en
un context de progressiu desenvolupament turístic. Alguns periodistes estrangers
també aconseguiren notables resultats gràcies a columnes diàries dedicades a
continguts dedicats a celebritats: és el cas del nord-americà Riki Lash, que
començà col·laborant de forma diària amb el Majorca Daily Bulletin des del 16
de febrer de 1967 amb una columna de crònica social anomenada The Riki Lash
Lazaar Show, que fou molt popular entre la colònia angloparlant. Segons el diari
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Última Hora, aquest espai representà “una manera de fer periodisme que va
deixar marca i obrí una nova època”.
Durant els anys vuitanta –dècada en la que es detecta un fort increment
d’aquest tipus de publicació– reparem en que l’illa d’Eivissa pren la iniciativa
amb un conjunt de revistes, setmanaris i diaris en anglès: és el cas d’Ibiza
Forecast (1983-1986), Ibiza Now (1984), Ibiza Cosmic (1985), Ibiza In (19871990)... Li segueix de prop Mallorca, on aparegueren un gruix de publicacions
de vida més aviat efímera: Palma Airport Journal (1981), la corporativa
Mallorca ABTA (1982-1983) –publicada en motiu de la Convenció Anual de
l’Associació d’Agències de Viatge de Gran Bretanya ABTA - The Mallorca
Island Herald (1984)... Certament, la seva evolució respecte els anys noranta és
comparable, si bé el número de noves publicacions en anglès minva en
comparació a l’alemany: tot i així, mitjans com Majorca Daily Bulletin
confirmen la seva hegemonia informativa al temps que nous projectes
s’encarregaven d’omplir informativament altres buits. És el cas de The Islander,
una publicació creada el 1997 per Simon Relph i que tenia –i, de fet, encara té–
el món de la nàutica com a camp de treball.
L’entrada del nou segle comporta un augment de publicacions en anglès:
així es pot constatar a la següent gràfica, on podem destacar el retrocés
d’aparició de publicacions experimentades durant als anys noranta i el nou boom
representat per tot un seguit de nous mitjans.
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Aparició de nous mitjans escrits en
anglès
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Aquestes noves capçaleres en anglès que acompanyen al segle XXI es
caracteritzen, en primer lloc, per la diversitat de format –digital i paper– i
l’aparició de diferents enfocaments informatius com puguin ser les agendes d’oci
(InfoMag), mitjans de vocació immobiliària (IbiCasa), de crònica social
(Celebrity Magazine Mallorca) o comunitat de residents (Talk Of The North),
presentant altres novetats que marquen, dins d’aquesta evolució, un canvi
significatiu.

A més de les temàtiques innovadores, cal destacar una evolució important
en la naturalesa d’aquestes publicacions: els temps han canviat, així com les
necessitats d’un gruix de visitants de cada cop més diversificats. Amb el segle
XXI, imperen noves formules comunicatives que permeten arribar a un major
abast de la població i que obren una distancia respecte a mitjans de comunicació
diguem-ne tradicionals. Per una banda, es fa necessari ressaltar l’aparició en
aquest tram d’un conjunt important de premsa gratuïta en anglès, que té com a
precedents el Palma Airport Journal i sobretot el diari Euro Weekly News,
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aparegut durant els anys noranta a Mallorca i que està força estès entre la
població de parla anglesa del litoral mediterrani (costa valenciana i andalusa,
essencialment).
Per l’altra banda, cal fer esment d’un altre conjunt de publicacions en
paper amb més d’una llengua, on hi predominen principalment amb l’anglès, el
castellà i l’alemany. Cert que existiren publicacions bilingües en el passat, però a
partir de IbiCasa, una publicació creada el 2002 a Eivissa per l’empresari anglès
David Moss –responsable d’altres publicacions, com De Todo o Isla Blanca–
s’obre el terreny necessari per afavorir l’arrelament de Formentera Report
Magazine (2002), ABC Mallorca (2004), CM – Cultura Mallorca (2005),
MásMallorca (2006), InfoMag (2006)…

Aquestes revistes multilingües inclouen continguts tan diversos com
recomanacions, agenda d’oci o aspectes culturals tan diversos com artistes
locals, exposicions, festivals, etc. No oblidem, tampoc, la importància creixent
dels mitjans digitals durant la primera dècada del segle XXI i que afecta tant als
mitjans consolidats (la versió web de Mallorca Daily Bulletin, per exemple,
actualitzada de forma diària) com d’altres netament digitals –com la revista
digital i bilingüe We Are Ibiza– que començarien a sobresortir a partir del 2010
fent-se valer del boom de les xarxes i els blogs personals.

Aquests darrers han acabat per constituir, en si mateixos, una forma
alternativa de comunicar capaç d’aconseguir tanta influència o repercussió com
un mitjà estàndard. D’aquests darrers, destaquem el d’Amanda Jeffrey, El Blog
de Amanda; aquesta professora de l’Escola Oficial d’Idiomes (Palma), tutora de
la UNED i col·laboradora habitual de Majorca Daily Bulletin, ha aconseguit des
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del 2014 un ample reconeixement: una mostra significativa és el seu segon
premi internacional Love English Awards al millor blog del 2014 per aprendre
anglès. Un altre exemple destacable és el que representa The Mallorca Photo
Blog, un recull fotogràfic que abasta temàtiques tan diverses com tradicions,
natura, arquitectura o esports i que, mitjançant textos breus i concisos, es
dirigeix al turisme anglosaxó.
Per tant, a mode de conclusió d’aquesta breu panoràmica, cal recalcar que
l’anglesa és una llengua amb força tradició dins dels projectes periodístics o
comunicacionals des dels anys trenta, tot i que és a partir del boom turístic quan
agafà força i sentit. Les infraestructures informatives que es vehiculen a partir
dels anys seixanta configuren tot un conjunt de característiques paral·leles que es
mantindrien gairebé inalterades fins els anys noranta; és a finals d’aquesta
dècada quan els mitjans escrits en anglès experimenten una major diversificació
de suport (paper, digital o ambdós formats), de contingut (informacions
generalistes, locals, temàtiques, agendes d’oci) o, fins i tot, de preu. La presència
d’una important colònia de residents de parla anglesa, sumada a les altes xifres
de visitants britànics que, estiu rere estiu, visiten les Illes Balears no fan més que
confirmar la importància, passada, present i futura, d’aquesta llengua dins
l’activitat comunicativa derivada del turisme.
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PROMOCIÓ TURÍSTICA EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ DEL LLEVANT MALLORQUÍ
LOURDES MELIS GOMILA
Llicenciada en Història de l'art i Doctoranda en Turisme.

Els municipis de la zona de Llevant de Mallorca (Artà, Capdepera,
Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera) comprenen algunes de les
zones turístiques més potents de l'illa. Destaquen els nuclis costaners de Cala
Ratjada, Cala Millor, Cala Bona, la Costa dels Pins, Sa Coma i Cales de
Mallorca. Tots ells són bàsicament un destí de sol i platja, tot i que existeixen
altres atractius turístics, que fan que pobles com Artà o Porto Cristo, amb les
coves d'Artà i del Drach i els Hams respectivament, siguin nuclis destacables en
quan a la recepció de visites turístiques.
Cal dir que però, que malgrat predomina el turisme durant l'època estival,
dins el Llevant existeix també un turisme residencial que passa quasi tot l'any a
l'illa. Pobles com Arta, Sant Llorenç des Cardassar o la Costa dels Pins són
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indrets escollits com a segona residència, majoritàriament per ciutadans
alemanys.

A partir d'aquest context, no ha de semblar extrany que es generi una
quantitat important d'informació sobre els diferents municipis, tant en versió
digital com en publicació. En quan a la primera, allò que predominen són les
pàgines web d'informació turística que cada un dels ajuntaments actualitza de
manera constant, en diferents idiomes. Per una altra banda, a les oficines
d'informació turística, situades bàsicament en els nuclis costaners, s'hi pot trobar
una col·lecció de fulletons i catàlegs en els quals es pot trobar tota la informació
necessària sobre els atractius de cada població. Aquest material es sol elaborà
anualment, per tant, no es tracta de publicacions periòdiques publicades al llarg
de l'any.
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Pel que fa a l'existència de publicacions periòdiques en aquesta part de
Mallorca, no se'n té constància, ni en l'àmbit públit ni en el privat. Els
ajuntaments, a part del material d'informació turística, el que fan en ocasions es
col·laborar amb els diaris autonòmics quan aquest fan reportatges especials.
Malgrat en aquest sí que s'ofereixen dades sobre els atractius turístics dels
municipis, sobretot sobre les platges, no es pot considerar que sigui una
informació destinada al turista de pas, bàsicament pel suport informatiu en el
qual es troben.
A part dels diaris autonòmics i les publicacions locals, els ajuntament i
algunes entitats privades, algunes vegades de manera conjunta, participen en
publicacions que sí van dirigides a un públic turista, i per això es poden trobar en
diferents idiomes, bàsicament en castellà, anglès i alemany, tot i que el rus es
comença a introduir en algunes d'elles.
Un exemple d'aquestes col·laboracions serien els que es fan amb la revista
Abc-Mallorca, publicada tant en format digital com en paper. Aquesta revista
conté articles, en castellà, anglès i alemany, que donen una imatge de l'estil de
vida de Mallorca, oferint informació sobre la cultura, la gastronomia, els
comerços, el paisatge i les activitats lúdiques existents, entre d'altres. AbcMallorca neix l'any 2003 fundada per la Dr. Helen Cummis amb la seva pàgina
web, i a partir de l'any 2013 es publica en paper. No té una periocitat específica,
sinó que es van fent números temàtics dedicats als temes que solen abarcar i es
pot comprar a les següents localitats: Artà, Cala Bona, Cala Murada, Cala
Ratjada, la Costa dels Pins, Manacor, Porto Cristo i Sa Coma.
Allò que més destaca en aquesta publicació sobre els atractius que es
poden trobar en el llevant mallorquí són les seves platges, els seus camps de
golf, els espais naturals com la Punta de n'Amer i la reserva natural d'Artà,
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alguns espais culturals com el Castell de Capdepera i el Palau March de Cala
Ratjada i les coves naturals, tant les d'Artà com les del Drach i els Hams a Porto
Cristo.
De fet, les coves naturals són, juntament amb les platges, un dels recursos
turístics que més apareixen en els mitjans de comunicació tot i que des d'aquests
espais, tots de gestió privada, no se'n deriva cap publicació, excepte els fulletons
informatius. Allò que es realitzen en ocasions, són col•laboracions amb aquells
mitjans de comunicació que els ho demanen, els quals s'encarreguen d'elaborar
reportatges sobre les coves.
Per una altra part, també s'ha localitzat la recomanació de la visita al poble
d'Artà en el mitjà de comunicació anglès Telegraph, en format digital. A la seva
web es pot trobar un apartat de viatges, escollit com el millor de l'any 2015, en el
qual es pot trobar informació d'arreu del món. Un article d'Annie Bennet fa
referència a Mallorca i en destaca la capital, Palma, Sóller, el museu de Robert
Graves, els pobles de Binissalem i Artà, l'Albufera, Cabrera, els Jardins
d'Alfàbia i el santuari de Lluc. Com es pot comprovar, de la zona de Llevant
només s'esmenta un poble, deixant de banda les coves i les platges dels nuclis
costaners.
Una iniciativa que s'està posant en marxa actualment és la col·laboració
entre l'ajuntament de Son Servera, el de Sant Llorenç des Cardassar i
l'Associació Hotelera de Cala Millor i Sa Coma, per tal de dur accions conjuntes.
Entre elles, tot i que encara no estan del tot definides, potser hi hagi la
possibilitat de fer una publicació en paper dirigida al públic turista i en la qual
s'ofereixi informació sobre els dos municipis.
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A mode de conclusió, es pot afirmar que el que predominen són les
col·laboracions del sector públic amb el privat sempre que aquest ho demanda,
però no existeix una iniciativa pública en oferir publicacions específics dins
l'àmbit turístic. Pel que fa als mitjans de comunicació autonòmics i locals,
aquests no es poden considerar una font de difusió dels atractius turístics, tot i
que en ocasions els hi dediquin alguns especials.
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DE NEREIDAS Y UNA ISLA SIN LUGAR.
MALLORCA EN LOS MEDIOS ESCRITOS
233

ALEMANES ENTRE 1900 Y 1960
EKKEHARD SCHÖNHERR

Doctor en Historia i investigador a les Universitats de Jena i Erfurt.

Entre el inicio del nuevo siglo y el año 1960 aumentó continuamente la
dedicación de diferentes medios alemanes a Mallorca, tanto en el número de
medios como en la cantidad absoluta. La imagen que describieron estos medios
generalmente se adapta muy bien a las diferentes fases del desarrollo del turismo
en la isla.234 Se puede notar un creciente interés durante el primer turismo antes
de 1914, en la segunda mitad de los años veinte hasta la Guerra Civil Española y
233

Este artículo se basa en mi tesis de doctorado Infrastrukturen des Glücks. Eine Bild-, Raum- und
Infrastrukturgeschichte Mallorcas im 19. und 20. Jahrhundert unter Berücksichtigung des Tourismus,
Universidad Erfurt 2014, publicación prevista.
234

FUNDACIÓN "LA CAIXA" (2000): Welcome! Un siglo de turismo en las Islas Baleares. Barcelona; VIVES
REUS, Antoni (2005): Historia del Fomento del Turismo de Mallorca (1905-2005). Palma; CIRER, Joan-Carles
Cirer (2009): La invenció del turisme de masses a Mallorca. Edicions Documenta Balear. Palma.
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desde los inicios de los años cincuenta. La mayor parte de las percepciones
estereotipadas alemanas de Mallorca se ha formado ya durante estos años, antes
de 1.960.
En el presente artículo me refiero a reportajes de viajes, artículos en
periódicos y revistas, así como libros de fotografías. Dejo al lado la literatura
científica, las guías de viaje, las narraciones y novelas literarias originales y
traducidas en lengua alemana, y las tempranas películas del cine también.
Gracias a la digitalización persistente de los fondos de hemerotecas y bibliotecas
alemanes, es de esperar que el número de artículos conocidos aumente en el
futuro próximo. Pero, en la actualidad, ya se conocen un número suficiente de
ejemplos para describir los rasgos fundamentales de la percepción alemana de
Mallorca durante el tiempo de referencia.

En auténtica playa mallorquina. Novedades en los reportajes de viajes hasta
1914.
Entre las referencias a viajes de alemanes a Mallorca inmediatamente
después de 1900 destacan las de Else Seeger y de Otto Bürger. 235 Sus libros
principales son comparables por su extensión solo con los reportes de viajes de
Herman Alexander Pagenstecher y de Moritz Willkomm en el siglo anterior.236
Else Seeger visitó Mallorca antes de mayo de 1908.237 De su viaje surgieron tres
artículos más, lo que hace de Seeger la autora alemana más productiva sobre
235 SEEGER, E.[lse] (1910): Streifzüge auf Mallorca. Verlagsbuchhandlung Bruno Volger. Leipzig; BÜRGER,
Otto (1913): Spaniens Riviera und die Balearen. Eine gemächliche Frühlings- und Sommerreise. Dieterich’sche
Verlagsbuchhandlung, Leipzig, Mallorca en pp. 254-338, 392, (segunda edición: 1924).
236 Vea SCHÖNHERR, Ekkehard (2009): "La voluntad del paraiso. Mallorca en los artículos de viajeros
alemanes en el siglo XIX". Estudis Baleàrics 94/95, Imatge i turisme, (oct. 2008/abril 2009), pp. 117-134.
237 No se conoce el momento exacto de su viaje. Seeger ha estado en pascuas en Palma, pero el año es inseguro.
El "antes de mayo de 1.908" porque ella ha conocido a Antoni Albareda como director del Gran Hotel en Palma
(cargo que A.A. dimitió en mayo de 1908) y ha visitado en Pollença a Guillem Cifre de Colonya que murió el 4
de junio de 1.908 en Lyon tras ir a esa ciudad en mayo.

383

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Mallorca a principios del siglo. Otto Bürger describió un viaje de medio año al
Levante español realizado en 1912. Viniendo de Alicante permaneció en
Mallorca del 10 de junio hasta el 6 de agosto, cuando salió a Menorca. Su libro
de 1913 logró una segunda edición en 1924, franqueando así a la segunda fase
del turismo de Mallorca.
Ambos autores juntos dan una descripción excelente de la situación
turística de su tiempo y se complementan uno a la otra de manera ejemplar. Else
Seeger, que no hablaba castellano, vivía en el Grand Hotel de Palma. Otto
Bürger por su lado había viajado antes en Sudamerica y había vivido ocho años
en Chile, contando con un buen dominio del castellano. Al parecer, Bürger
estaba menos dotado financieramente que Seeger: se alojó en el barato Hotel
Balear en la Plaza Mayor.
A Bürger no le gustó viajar en tren.238 Tomó una diligencia e hizó un viaje
muy en el estilo del siglo anterior. Else Seeger, en cambio, tomó una extensa
ventaja gracias a las facilidades turísticas de su tiempo: viajó en tren y, en su
texto, hay descripciones de la vida en el Grand Hotel de Palma y del uso de
cupones del mismo que le servían en Artà y Manacor para el transporte,
alojamiento y alimentación. Así, el libro de Seeger muestra una economía de
turismo en pleno funcionamiento. Y, es más, describe una visita de Pollença,
llegando incluso a la casa de Guillem Cifre de Colonya. Las fotos de su libro, al
parecer, fueron facilitadas por el fondista y fotógrafo pollençino Guillem
Bestard239, más tarde el fundador y dueño de la Casa Bestard. Pese a sus

238

Bürger argumentó, en su rechazo del tren, con una conexión entre imagenes de Mallorca y ciertos espacios de
la isla: "El tren solamente conecta las ciudades más grandes con Palma, y esas se encuentran todos lejos de costa
y montaña. Pero el que sólo conoce el interior de la más grande Balear, apenas puede entender, con qué razón esa
esta llamada la Isla dorada, die goldene Insel, o incluso la perla del Mediterráneo." (BÜRGER 1913: 295).
239
Esta nota la debo al profesor Pere Salas Vives, Pollença.
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desventajas lingüísticas, Else Seeger consiguió ver más de la isla que Otto
Bürger.
Aparte de sus singularidades personales, ambos viajes de Seeger y Bürger
también muestran características que distinguen los intereses de este tiempo del
siglo anterior. Por ejemplo, la interesante zona de Tramuntana ya no se reduce a
Valldemossa, Sóller, Lluc y Pollença, sino que va creciendo hacia el oeste y el
norte. Ambos autores visitaron Andratx, punto desde el cual Bürger regresó a
Palma pasando por Camp de Mar. Seeger, por su parte, regresó de Andratx por
Banyalbufar y Esporles a Palma y en el norte no sólo visitó Pollença y el Castillo
del Rey, sino también la Cala de San Vicente. En cuanto a la extensión de la
zona de interés hacia el norte eso es poco: los actores más decisivos son los
pintores que se instalaron en el mismo tiempo en lugares como Deyá y la Cala
de San Vicente, convirtiéndolos en motivos principales de sus obras.240
Volviendo a los textos alemanes se puede percibir además la perdida de
importancia de las Cuevas de Artà en favor de las Cuevas de Manacor. Seeger
visitó ambas, pero Bürger eligió ver sólo las de Hams y Drach porqué las Cuevas
de Artà se las había descrito un paisano en Barcelona cómo criptas negras.
Además, una visita de Artà hubiera sido muy cara porque los habitantes tendrían
casi por costumbre robar al forastero.241
Pero el cambio más importante que se percibe es el interés que despierta la
zona litoral, que en el siglo XIX apenas había destacado y, de hecho, nunca
había sido apreciada. La nueva y positiva percepción de la costa se inició en las
Calas de la Tramuntana y sus principales agentes fueron los pinos y ciertas
240

FONTBONA, Francesc / MANENT, Ramon (1979): El paisatgisme a Catalunya. Edicions Destino.
Barcelona; ALCOVER, Manuela (2005): De l’Illa d’Or a l’Illa de Nacre. La pintura paisatgística de Mallorca.
Edicions Cort. Palma de Mallorca.
241
BÜRGER 1913: 329s.
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fantasías helenísticas: su marco – formado por las rocas y el bosque de la playa
pequeña de la Cala - fue una condición muy importante para poder admirar las
Calas con placer estético. Las playas grandes de las Bahías de Palma, Alcúdia o
Pollença quedaron fuera del interés germano, de momento. Hay que destacar que
la calidad de la arena de la playa apenas tenía importancia, tal y como refleja la
descripción que da Otto Bürger de la playa de Cas Catalá:

El mar se encrespa hasta a las raíces de los pinos de Alepo, y las
sombras de los algarrobos caen en las aguas azules. Ahora estamos en
auténtica playa mallorquina, a la que carece mayoritariamente lo
salvaje y deslumbrante, pero que en lugar de eso posee de algo
raramente acogedor e íntimo y que con sus ensimismadas bahías
sombreadas, concede agradables lugares de reposo, incluso en los
mediodías de pleno verano. ¿No se cree que en las grutas quietas, en
las cuales corre el mar vacilando, bajo de las dorado-verdes sombras
de pinos, se debiera mover algo de ninfas o duendes del mar? Verdad,
son escondrijos tan encantadores, que uno se quiere imaginar que
fueran creados para una populación de nereidas y oréades.242

Lejana en el mar, entre África y Europa. Los años veinte hasta 1936.

242

BÜRGER 1913: 285s, otras descripciones de playas que da Otto Bürger, siendo el marco estético, que dan
roca, bosque o montaña, el más importante elemento común: Playa de Santa Ponça (ibíd., p. 289s), Camp de
Mar, donde Bürger describe ante todo los pinos y menciona un grupo en excursión (ibíd., p. 291s, con fig.
p. 292), playa en la Bahía de Alcúdia (ibíd., p. 392). Una situación similar en el libro de Else Seeger,
describiendo la Playa de Canyamel: SEEGER 1910:132.
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Desde la mitad de los años veinte se percibe un creciente interés mediático
sobre Mallorca.243 Lo que se leía en aquel tiempo en las revistas alemanas se
adapta muy bien a la situación que ha descrito Joan-Carles Cirer en La invenció
del turisme de masses. Incluso en la prensa especializada se habló de la crisis del
turismo en España y su auge simultáneo en Baleares. Así lo refleja en el año
1931 la revista Hotel, una revista hotelera internacional que fue publicada en
Colonia:

La totalidad de la industria hotelera [de España] ha sufrido desde el
año pasado una perdida fuerte a causa de que el tráfico extranjero y
turístico ha disminuido mucho. [...] Muchos previstos edificios de
hotel han tenido ser ajustados, únicamente en las Baleares se nota una
actividad constructora fuerte. Pues su visita, se puede decir, ha sido
con cada año más de moda, y seducen una rápidamente creciente
multitud de extranjeros que ahí [...] buscan recreo. El preferido
Mallorca se equipa con cada año más a satisfacer completamente los
deseos y demandas de los mimados turistas extranjeros.244
El condicionante más importante de las nuevas descripciones de Mallorca
son las nuevas –y más efectivas– maneras de visitar la isla: venir en crucero, con
la posiblidad de dar en un solo día una vuelta de Palma al Puerto de Sóller, en
tren o tranvía, con regreso via Valldemossa a Palma en bus o de forma inversa. E
irse de la isla.
243

Empezando en 1924 se nota las primeras obras literarias de lengua alemana situadas en Mallorca,
acompañadas por traducciones (Los muertos mandan de Vicente Blasco Ibañez, en 1925, y La isla de oro de
Mario Verdaguer, en 1933) y peliculas del cine de la Ufa (Die Schmugglerbraut von Mallorca que es literalmente
"La novia contrabandista de Mallorca", en 1929, y Der Stern von Valencia, rodada en Palma, en 1.933).
244
-: "Spanischer Brief", Hotel. Internationale Hotelzeitschrift, Organ und Verlag des Internationalen
Hotelbesitzer-Vereins, año 63, nr. 16 (del 17.04.1931), Köln, pp. 325-329, según SCHMITZ, Wilhelm (1936):
Der Fremdenverkehr in Spanien. Mayr. Köln, p. 157.
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A partir de ese momento, cambiaron los medios que hablaban de la isla. El
voluminoso reportaje de viaje desaparece y, en su lugar, surgieron un gran
número de referencias a Mallorca en revistas en el interior de descripciones de
viajes más grandes, por parte de autores que habían pisado la isla apenas unos
pocos días.245 Las resultantes descripciones de la isla ahora, inevitablemente,
eran más superficiales: de nuevo, se omiten las Calas de la isla que habían
visitado Seeger y Bürger. Apenas se habla de Sóller aunque, en su lugar, se hizo
mención del Puerto de Sóller como un punto de máximo interés.
A diferencia del siglo XIX, muy raramente se describió a los
mallorquines, sino que, sin más explicaciones, se hablaba de los campesinos de
la isla. Tampoco se mencionaba a los miembros de las clases acomodadas,
educados en la ciudad, como se había hecho en el siglo anterior. En su lugar,
aparecen referencias a pescadores y contrabandistas. Los primeros, al parecer,
son mencionados como resultado del creciente interés que suscitaron los puertos
locales, esencialmente los de Sóller y Palma. Los segundos, representados por el
contrabandista mallorquín, puede que sean una mezcla de elementos reales como las actividades industrializadas del famoso Juan March – con los
estereotípicos motivos románticos que se encuentra en obras narrativas como,
por ejemplo, la novela Los muertos mandan de Vicente Blasco Ibañez, traducido
al alemán en 1925 o la pelicula La novia contrabandista de Mallorca, que el
estudio cinematográfico alemán Ufa estrenó en 1929.

245

La excepción más relevante es Friedrich Christiansen que publicó un libro de fotografías y un reporte de viaje,
ambos con capítulos de extensión notable sobre Mallorca (CHRISTIANSEN, Fr.[iedrich] (1928): Spanien in
Bildern. Scherl. Berlin; CHRISTIANSEN, Friedrich (1929): Die spanische Riviera und Mallorca. Scherl.
Berlin).
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Durante esta fase se percibe en diferentes aspectos una cierta ambigüedad
en el tratamiento de Mallorca. Los nuevos visitantes ahora ya no asocian la isla a
ningún país oriental o árabe, como habían hecho numerosos de los viajeros del
siglo XIX. Ahora se destacó más la inseguridad geográfica: Mallorca aparecía
como una tierra sin lugar fijo entre Europa y Africa. Muchos autores vieron la
isla no sólo fuera del espacio, sino también fuera del tiempo.246 En muchos casos
246

WIPPLINGER, Adalbert (1905): Die Mittelmeerfahrt des Studien-Reise-Klubs Leipzig im Sommer 1905.
Selbstverlag. Blankenburg (Harz): 22; ENDRES, Franz Carl (1929): Schönheit am Mittelmeer. Stuttgarter
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se escribe, paradójicamente, de la producción industrial, de las exportaciones y
de los numerosos visitantes que recibía la isla.
Se puede hacer una observación interesante a partir de los libros de
fotografías. Hasta los años cincuenta no se encuentran libros de fotografías de
Mallorca o de las Islas Baleares en alemán; tampoco aparecen las islas en los
libros de fotos que estén dedicados a España. Aquí encontramos una sola
excepción notable.247
Al contrario, Mallorca está fuertemente representada en los libros de fotos
que se refieren a una entidad geográfica mayor que España – Europa o el
Mediterráneo, por ejemplo. Aquí la isla se muestra extensamente como los
lugares turísticos más importantes de Andalucia. Es uno de los lugares más
visibles de España.248 El resultado es paradójico: si los libros de fotos de Europa
o del Mediterráneo de los años veinte y treinta sirvieron muy bien para despertar
el interés en Mallorca, en tales libros sobre España fueron realmente islas
olvidadas tanto Mallorca como el resto de las Islas Baleares. Así, se fortalecieron
las percepciones tradicionales del aislamiento de Mallorca y su oposición frente
a España.

Verlags-Institut. Stuttgart: 377; PREIß, Fritz (1930/31): "Mallorca". Die Bergstadt. Monatsblätter. año 19,
tomo 1, Breslau, pp. 459-466: 465; WOLF, Gustav (1925): Die Reise nach Tetuan. Das Erlebnis eines Malers.
Hädecke. Stuttgart: 36; SCHNEIDER, Reinhold (1930): Palma de Mallorca, en: SCHNEIDER, Reinhold (1960):
Schicksal und Landschaft. Herder. Freiburg i. Br., pp. 111-114: 113f; P.B. (1933): "Eine Villa auf Mallorca".
Das Leben. año 6, nr. 5 (nov. 1933), Leipzig, pp. 17-24: 22s; FECHNER, Ellen (1934): "Zwischen Europa und
Afrika". Die neue Linie. tomo 6, nr. 3. Leipzig Berlin, pp. 10-13: 10; KÜHN, Leonore (1932): "Land und Leute
auf den Balearen". Der Türmer. Deutsche Monatshefte / Die Bergstadt. nr. 5 (febr. 1932), Berlin, pp. 409417: 409.
247
El ya mencionado CHRISTIANSEN 1928.
248
ENDRES 1929; EDDELBÜTTEL, Herbert (1931): Schön ist die Welt. Eine Europareise rund um
Deutschland. Safari-Verlag. Berlin; ROSS, Colin (1931): Das Europa-Buch. 296 Bilder in Kupfertiefdruck nebst
Erläuterungen. Franke. Berlin; HÜRLIMANN, Martin (1937): Das Mittelmeer. Landschaft, Baukunst und
Volksleben im Kreise des Mittelländischen Meeres. Atlantis-Verlag. Berlin Zürich; EDSCHMID, Kasimir
(1961): Vom Mittelmeer zum Nordkap. Europa in 120 Farbaufnahmen. Andermann. München Wien; la
excepción, sin referencia a Mallorca: CORDAN, Wolfgang (1953): Das Mittelmeer. Diederichs. Düsseldorf.
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Desde la segunda mitad de los años veinte, el turismo cobra un papel más
destacado en la descripción de Mallorca. En los textos encontramos unas (pocas)
referencias a un turismo de sol y playa; por ejemplo, cuando describe la
experiencia de bañarse o cuando el autor menciona que se ha más bronceado
durante unos pocos días en Mallorca que durante meses en Niza.249 Pero, por
otro lado, no conozco hasta el momento fotos de turistas en las playas de aquella
época y, además, tales referencias se paran a partir de 1933. El mundo heróico
de los nazis es menos lúdico de lo que la playa puede exigir, así que los autores
empiezan otra vez a referirse más al carácter esencial de la isla.
Pero lo que perdura casi siempre presente en los artículos de los años
treinta también es la referencia a los muchos turistas que había en la isla. Se
constata que la conexión entre turismo y Mallorca en los medios alemanes es
muy importante en los años treinta. Y aún más: durante aquel tiempo ya surge el
modo de contraponer el turismo al carácter genuino de la isla que, por su lado,
todavía podía ser observado fuera de los focos turísticos. Por ejemplo, en la zona
de Tramuntana.

Una Mallorca turística, sin Playa de Palma ni El Arenal. Los años
cincuenta.
Con el fin del aislamiento internacional de España, iniciado en 1955,
comenzó una fase de fuerte crecimiento anual del número de visitantes
internacionales de Mallorca. Con la ampliación de las infraestructuras del tráfico
alrededor de 1960 – es decir, con la finalización de la carretera de

249

SCHNEIDER, Manfred (1926): Wanderfahrten durch Spanien. Hädecke. Stuttgart: 43s; STRANIK, Erwin
(1929): "Bummel durch Mallorca". Durch alle Welt. Länder-, Völker- und Naturbetrachtungen, Reisen und
Abenteuer. nr. 49, Berlin, pp. 18f: 19.

391

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

circunvalación, la modernización del puerto de Palma y, más importante, la
inauguración del Aeropuerto de Son Sant Joan, se daba respaldo y continuación
al crecimiento turístico que ya había empezado a mitades de los años cincuenta.
Este detalle, por lo menos, es la datación que no sólo indican los números de
turistas, sino también la situación de Mallorca en los medios alemanes de
comunicación.
Cuando, durante los años treinta, estas publicaciones hablaban de
Mallorca, mencionaron con frecuencia al turismo como un factor importante de
la economía mallorquína – y seguían después en la descripción según los topoi
tradicionales de la isla. A mitad de los años cincuenta, en cambio, el hablar de
Mallorca en diarios y periódicos concedía al turismo un rol importante en la
descripción - si no se hablaba completamente del turismo. 250 Por lo menos desde
1955 se calificó Mallorca como "Ferieninsel", es decir, isla de vacaciones.251 En
1961, Der Spiegel, el noticiero alemán más importante, vio Mallorca junto con
Tenerife dentro de la órbita del turismo popular alemán y empezó a ejemplificar
con gran rutina sus artículos sobre "turismo de masas" o "turismo de charter" con
imagenes de la isla.252 Este uso del termino "Mallorca" ya no necesitaba más
explicaciones y fue dado por sentado.

250

BORGELT, Hans (1954a): "Gast auf der „Goldenen Insel“. Mallorca blüht auf". Der Tagesspiegel.
03.08.1954; BORGELT, Hans (1954b):"Die Aussätzigen von Valldemosa. Chopin und Sand auf Mallorca". Der
Tagesspiegel. 15.08.1954; SCHULTE, Michael (1955): "Inselparadies Mallorca". Der Tagesspiegel. 14.08.1955;
ENGE, Johannes K. (1956): "Mallorca 1956: Man spricht deutsch". DIE ZEIT. 21.06.1956: 21s; vea también:
LEONHARDT, Rudolf Walter (1956): "„Ich bin dafür…“ – „Ich bin dagegen…“. Arbeiter, Angestellte und
Unternehmer begegnen sich in vorurteilslosen Gesprächen im Haus Rissen". DIE ZEIT. 28.06.1956 (26/1956): 2.
251
NEUGEBAUER, Beate (1955): "Ferieninsel Mallorca". Westermanns Monatshefte. año 96, nr. 9,
Braunschweig, pp. 48-54; más tarde, en pasant, también: - (1959a): "Schimmi wird verkauft". DER SPIEGEL.
29.07.1959 (31/1959): 49; - (1959b): "Der Spanische Trumpf". DER SPIEGEL. 09.09.1959 (37/1959),
pp. 51s: 52.
252
- (1961a): "Stützpunkt Luxemburg". DER SPIEGEL. 12.04.1961 (16/1961), p. 89s: p. 89; - (1961b): "Konto
Entwicklungshilfe". DER SPIEGEL. 18.10.1961 (43/1961), p. 47s: 48; - (1961c): "Tote Seelen". DER SPIEGEL.
08.11.1961 (46/1961), p. 39-42: 41.
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La nueva importancia del turismo en la representación de Mallorca se notó
también en otros medios como, por ejemplo, en los nuevos libros de fotografías,
dedicados a Mallorca o a las Baleares, que ahora mostraban zonas de la costa,
con paseantes turísticos o bañistas en el mar.
La acción de las dos novelas alemanas con escenario mallorquín que al
parecer son las más editadas hasta hoy tiene lugar a mitad de los años cincuenta.
Ambas estan ambientadas en la escena de turistas o residentes alemanes en
Mallorca y, en ambas, el financiamiento de la visita constituye una cuestión
central de la trama. Para poder financiar
su viaje, en El viaje a Mallorca el
narrador y su esposa caen en las manos
de engañosos residentes alemanes que
viven en el barrio El Terreno, Palma.253
En la otra novela – Cuatro entre
Millones. Un verano en Mallorca, más
tarde publicada con el título Decisión
en Mallorca – en el año 1955 se alían
un

estudiante

alemán

simpáticos
mallorquines

con

unos

contrabandistas
y

otro

criminal

contrabandista italiano sin escrúpulos:
se le hace culpable de la muerte de un

253

RÖSLER, Jo Hanns (1957): Die Reise nach Mallorca. Ein vergnüglicher Roman. Blanvalet. Berlin (otra vez:
Berlin 1958, 1973; Reinbek bei Hamburg 1974, 1976, 1980, 1983; München 1983; Hameln 1989; además en
continuaciones en: Film und Frau, empezando con tomo 8 (cuaderno 20), Hamburg 1956, la primera parte aquí
pp. 82-89 y 90-95).
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niño francés que había estado en un barco con turistas daneses.254
En los años cincuenta, la geografía imaginaria de Mallorca no daba lugar a
dudas. Para los turistas, Mallorca pertenecía claramente a España como reflejó
un autor de la revista semanal Die Zeit: "Un número sorprendente de alemanes,
que señalan ‘España’ como destino de viaje, se refieren con eso a la isla de
Mallorca."255 Lo mismo indican los ocho álbumes de fotografías de turistas que
he podido analizar. Los álbumes representan viajes de entre 1953 y 1963. Aparte
de los bailes tradicionales, de los que se documenta al menos una visita en todos
albumes hasta 1956, hay tres motivos principales que tienen gran representación
en casi todos los albúmes: la playa, el Hotel -tanto en el interior como su
exterior- y una corrida de toros.256 Las corridas taurinas apenas tenían
importancia en las descripciónes tradicionales de Mallorca, pero su visita parecía
obligatoria para los visitantes de España. Hay que entender, pues, la visita de una
corrida en Palma como algo "típico español".257
Muy importante es el completo cambio de perspectiva que se percibe en
las zonas que fueron representadas tanto en artículos de periódicos y revistas, en
obras literarias y en los albumes de fotos mencionados. Aquí predominan ahora
claramente ciertas zonas de la costa mallorquina: Palma y su Bahía hacia el
suroeste – El Terreno, Corp Mari, Cala Major y Palma Nova – siguiendo hasta
Peguera y Port de Andratx en el oeste, además Port de Pollença, Formentor y
Alcúdia en el norte y, muy importancia, Porto Cristo en el sureste de Mallorca.
254

BERGIUS, C.C.(1960): Vier unter Millionen. Ein Sommer auf Mallorca. Vier Falken Verlag. Berchtesgaden;
Ibid., Bluejeans und Petticoats. Ein Sommer auf Mallorca, Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1961; bajo el título
Entscheidung auf Mallorca varias otras ediciones, p.e. Gütersloh 1980, München 1978, Köln 1989, Rudersberg
2006, otras ediciones más sin año, encuadernado y como libro de bolsillo.
255
JOHANNSEN, Peter (1957): "Die „wilde Küste“ Kastiliens. Jetzt an die Costa brava – Auf historischen und
neuen Routen durch Frankreich". DIE ZEIT. 23.05.1957 (21/1957): 18.
256
El primer albúm de 1953 no tenía impresiones de la playa, el último no tenía fotos de corrida.
257
En el último álbum, con viajes de 1.962 y 1.963, no hay referencia a la visita de una corrida. En un albúm de
1.956 visitaron los turistas una corrida en Barcelona y en otro álbum de 1.954 tambien. Estos últimos del año
1.954 se embarcáron después a Palma. Los demás autores de álbumes vinieron todos en aviónes a la isla.
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De una vez se ve una Mallorca con mucha playa, pero es todavía una Mallorca
prácticamente sin playa y pueblo de El Arenal. Enfuentes alemanas aparecen El
Arenal y su playa por primera vez y aisladamente alrededor de 1960. Horst
Müllenmeister, por ejemplo, huyó en 1961 de las ruidosas zonas turísticas de
Cala Major hasta Palma Nova y encontró la calma en El Terreno, Bellver y
Palma. De ahí viajó por la isla a los puntos de atraciones tradicionales y de vez
en cuando le convenció su compañera de ir a la "Playa del Arenal" que sería,
según ella, la única verdadera playa de Palma.258

258

MÜLLENMEISTER, Horst (1961): "Isla de la calma. Mallorquinische Tage". Die Fahrt. Europäische
Reiseschrift. año 14 (nr. 11), Wuppertal-Elberfeld, pp. 35-47: 35s, 46.
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Lo interesante es que ya en esta fase del turismo "sin Arenal" se formaron
estrategías de conceptualizar psicológicamente la gran cifra de turistas. Ya en
1959, se puede leer de turistas que no quieren arriesgar de contar a sus amigos
alemanes que pasan sus vacaciones en Mallorca porque "Cada uno quiere estar
una vez de vacaciones en Mallorca. Uno se hace ridículo cuando se viaja hacia
aquí." Pero Theo Sommer, el autor del artículo, calmó a los lectores. Mallorca
sería suficientemente grande para que los turistas puedan distribuirse, ofreciendo
además tanta variedad para que cada cual pueda encontrar lo que busca.259
Otra estrategia para mantener Mallorca visitable, a pesar del turismo
masivo, fue mostrada por Werner Schulz por primera vez en 1934. Entonces
opusó "Mallorka y el hombre mallorkino" a los "forasteros que corren por los
bares y cabarés de Palma". Más de veinte años más tarde, en 1957 y de nuevo en
1960, habló de los turistas de los años treinta con todo respeto. Pero donde los
turistas se hubierán cambiado fuertemente se mantendrían iguales, al otro lado,
Mallorca, los mallorquines y Palma.260 Tal estereotipo de la esencia intocable de
Mallorca se mantiene hasta hoy en día y es la idea básica de la narración de la
Mallorca auténtica que presento en el artículo sobre el "Mito Mallorca" y las tres
narrativas de Mallorca en medios alemanes más recientes.
Conclusión
La dedicación mediática alemana a Mallorca de la primera mitad del siglo XX
refleja muy bien las coyunturas del turismo a la isla. Aún en los medios
259

SOMMER, Theo (1959): "An Kataloniens Gestaden. Spaniens Mittelmeerküsten: Sommerfrische für alle
Ansprüche – auch für den kleinen Geldbeutel". DIE ZEIT. 12.06.1959 (24/1959), p. 18s: 18. En otra ocasión
describió otro autor los placeres de las vacaciones en el mar Báltico, que no conocerían sus colegas en la oficina
pues que „ellos saben sólo de Mallorca” (pk (1959): "Das neue Datum". DIE ZEIT. 31.07.1959 (31/1959): 8).
260
SCHULZ, Werner (1934): "Mallorka". Der Deutsche im Auslande. Sonderheft Spanien-Portugal. nr. 11 (nov.
1934): 250f; SCHULZ, Werner (1957): "Nachdenkliche Reise nach Mallorca. Als die Insel noch den Dichtern
und Philosophen gehörte". Der Tagesspiegel. 11.10.1957; SCHULZ, Werner (1960): "Glückliche Stadt zwischen
Berg und Meer. Nachdenkliche Wanderung durch Palma". Merian. Mallorca, Menorca, Ibiza. nr. 3, XIII (marzo
1960), p. 16-23: 23.
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alemanes, se nota los cambios del interés turístico a principios del siglo, como
primero la extensión de la zona del interés hacía al norte y el oeste de la
Tramuntana, la visita de las calas de la Tramuntana o el reemplazo de las cuevas
de Artà por las de Manacor y, más tarde, el interés despertado por otras zonas
costeras, la pérdida de importancia de Sóller y su substitución por su Puerto y
Valldemossa.
Pero además es sorprendente, la temprana aparición de ciertas elementos
turísticos en el tratamiento de Mallorca. Existen reportajes que ya describen en
la segunda mitad de la primera década del nuevo siglo una economía turística en
pleno funcionamiento. En los años treinta destaca la mención de los muchos
visitantes de Mallorca como una parte integral de la descripción de la isla. Y
más, situados ya en la mitad de los años cincuenta, son los turistas y su actitud la
temática más importante en el tratamiento de Mallorca, que desde 1955 es
cualificada como „isla de vacaciones”.
Por lo tanto se matiza la datación del inicio del turismo de masas en el año
1960, por lo menos si uno no solo tiene en cuenta las meras cantidades. La
imagen cambia si se refleja también las condiciones fordistas de la producción
de vacaciones (con las cuales Cirer ha fechado el turismo de masas a los anos
treinta) o las representaciones y valoraciones culturales que se encuentra, por
ejemplo, en medios impresos.
Estas son cuestiones de definición con un valor ante todo académico. Se
pueden encontrar diferentes dataciones según las diferentes definiciones. Pero la
datación de la llegada del turismo de masas en 1960 es problemática por otra
razón, por lo menos respecto a la ciencia alemana. Autores alemanes - y aquí no
se distingue la ciencia de la mayoría de los medios comunes de comunicación suelen bosquejar la historia contemporánea de Mallorca según el desarrollo del
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turismo. Dicen que en los años treinta y cincuenta hubiera existido un cierto
turismo, él que se hubiera convertido después de 1960 en el turismo de masas.
Después, en cuanto a la actual Playa de Palma, junto con El Arenal, es la
aglomeración más grande y más densa de infraestructuras del turismo de masas,
tanto científicos como medios comunes suelen de limitar sus investigaciones en
esa zona, tratándola como si representara la totalidad del turismo de sol y playa
de Mallorca.
Bajo estas condiciones sirve una mirada hacia la representación de Mallorca
en medios de comunicación para corregir las insinuaciones de la opinión general
alemana. Se puede demostrar que la mayoría de las interpretaciones turísticas de
Mallorca fueron formadas en el turismo antes de 1960, es decir, en un turismo
que todavía no conocía a El Arenal ni su playa. Puestos estos en su función
decisiva, las interpretaciones existentes solo tuvieron que cambiar su referencia
espacial. Mostrando estas evidencias, uno tiene un argumento válido para criticar
la inadecuada reducción de la percepción alemana en la zona de la Playa de
Palma y El Arenal.
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Nom de la publicació: Menorca Gráfica
Subtítol: Publicación semanal ilustrada
Idioma: Castellà
Inici de publicació: Setembre de 1927
Desaparició: Abril de 1929
Preu: Lloc d’edició: Maó
Continguts: Cultura, tradició, reportatges gràfics, turisme, patrimoni.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Pública de Maó
Observacions: Impulsada per l’advocat Augusto Álvarez Bañón. Aparegueren un total de 30
números.
Nom de la publicació: Menorca Ilustrada
Subtítol: Revista Mensual
Idioma: Castellà
Inici de publicació: Febrer de 1929
Desaparició: Gener de 1930
Preu: Lloc d’edició: Es Castell (Menorca)
Continguts: Cultura, història, excursionisme, turisme, tradició.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Pública de Maó
Observacions: Dirigida per Andreu Borrás Mòdena. De forma immediata es va transformar
en Baleares, projecte que mai veié la llum.
Nom de la publicació: The Majorca Sun
Subtítol: Primer Periódico inglés-americano para Baleares y Cataluña (1931-1932) / The
Spanish Times (1932-1936)
Idioma: Anglès
Inici de publicació: Desembre de 1931
Desaparició: Juliol de 1936
Preu: 25 cèntims.
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, hotels, reportatges, societat.
Tipus de format: Paper.
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Incloïa una secció sobre Catalunya.
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Nom de la publicació: The Palma Post
Subtítol: The Mediterranean’s English Every Week (“El setmanari anglès del Mediterrani”).
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1932
Desaparició: 1936
Preu: 50 cèntims
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Actualitat general, reportatges, cultura, etc.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal.
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Es distribuïa únicament als hotels de Mallorca
Nom de la publicació: Die Insel
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: Octubre de 1932
Desaparició: Setembre de 1933
Preu: 30 cèntims.
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Informació local, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Antecessor del diari Der Herold.
Nom de la publicació: Baleares
Subtítol: An English and Spanish Monthly Magazine (“Revista mensual en anglès i
espanyol”).
Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: Abril de 1933
Desaparició: Agost de 1933
Preu: 30 cèntims
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, hotels, reportatges.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editada per J.M. Alles. Referenciada com la primera iniciativa clara de
promoure el turisme entre el públic anglès mitjançant una publicació periòdica.
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Nom de la publicació: El Amigo del Forastero
Subtítol: Todas las informacions que necesita ud. le dará
Idioma: Castellà, anglès, alemany, francès.
Inici de publicació: Maig de 1933
Desaparició: Febrer de 1934
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, viatges, reportatges, agenda, vida nocturna, comerços.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Municipal de Palma
Observacions: No figura cap nom de directors, redactors o col·laboradors.
Nom de la publicació: Le Jeudí
Subtítol: Hebdomadaire en français, publiqué en Espagne ("Setmanari en francès, publicat a
Espanya").
Idioma: Francès
Inici de publicació: Maig de 1933
Desaparició: Juny de 1933
Preu: 30 cèntims
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Cultura, moda, oci, humor.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: El seu principal responsable fou N. Jeanmonod.
Nom de la publicació: Der Herold
Subtítol: Deutsche Wochenscrift für spanien und balearen
Idioma: Alemany
Inici de publicació: Octubre de 1933
Desaparició: Abril de 1934
Preu: 25 cèntims
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Informació local, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Sorgida després de la desaparició de Die Insel.
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Nom de la publicació: París Baleares
Subtítol: -Organe mensuel de l'Association Amicale des Originaires et Descendants des
Baléares résidant en France
Idioma: Castellà, francès.
Inici de publicació: Gener de 1954
Desaparició: Juny de 1998
Preu: Lloc d’edició: França
Continguts: Notícies generals, cultura, migracions, turisme.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual a la seva primera època. Completament bimestral a partir de 1980.
Localització i consulta: https://portal.conselldemallorca.net/web/11427/51
Observacions: Creada com a òrgan de difusió de Les Cadets de Majorque, l'associació
d'emigrants i descendents de les Balears residents a França.
Nom de la publicació: Majorca Holiday.
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 1957
Desaparició: 1957
Preu: 1 pesseta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, turisme.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Creat per Pere Serra. Antecessor de Majorca Daily Bulletin.
Nom de la publicació: The Mallorca News
Subtítol: The island's weekly in English
Idioma: Anglès
Inici de publicació: Abril de 1959
Desaparició: Desembre de 1962
Preu: 5 pessetes
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Informació local, oci, cultura, turisme, societat.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: -
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Nom de la publicació: Majorca Daily Bulletin
Subtítol: Idioma: Anglès
Inici de publicació: Desembre de 1961
Desaparició: Activa
Preu: 1 pesseta (Primera època). S’incrementa durant els anys noranta. El cost actual és d’1 €.
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, turisme, esports.
Tipus de format: Paper i digital (www.majorcadailybulletin.com)
Periodicitat: Diària
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Creat per Pere Serra. Té el seu origen en el setmanari Majorca Holiday.
Nom de la publicació: Actualités Majorquines
Subtítol: Idioma: Castellà i francès
Inici de publicació: 1962
Desaparició: 1966
Preu: 1 pesseta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, oci, excursionisme, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Es distribuïa a Mallorca, la resta d’Espanya i l’estranger. Projecte periodístic
impulsat per Última Hora, seguint l’exemple de Majorca Daily Bulletin. Estava especialitzada
per a la població francesa resident a Mallorca.
Nom de la publicació: Ibiza Insight
Subtítol: All about what’s about the island (“Tot el que passa a l’illa”)
Idioma: Anglès
Inici de publicació: Maig de 1968
Desaparició: Setembre de 1978
Preu: 3 pessetes.
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Turisme, cultura, història, entrevistes.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal durant l’estiu; mensual a l’hivern.
Localització i consulta: Observacions: Fundada per Pamela Horridge Deakin (Regne Unit) i Sally Wilson (Estats
Units)
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Nom de la publicació: Roqueta
Subtítol: English Menorca’s Magazine / Your window on Menorca
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1968
Desaparició: Activa
Preu: 3 €
Lloc d’edició: Primer a Maó; després, a Ciutadella
Continguts: Cultura, agenda, notícies, gastronomia.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Els primers exemplars es remunten a 1968. Fou fundada per la Impremta
Sintes Rotger de Maó. El 1970 va ser dirigida per Javier Hernández Montesinos i, pocs anys
després, passà a la seva actual responsable, Annette Bell.
Nom de la publicació: Mallorca Día y Noche
Subtítol: Your best guide / Votre melleur guide / Ihre besten auskünfte
Idioma: Castellà, anglès, alemany, francès.
Inici de publicació: Desembre de 1969
Desaparició: Juny de 1970
Preu: 10 pessetes.
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, oci, recomanacions.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Quinzenal
Localització i consulta: Observacions: El seu editor i redactor fou Josep Lluís Ruiz Feliu.
Nom de la publicació: Mallorca Magazin
Subtítol: Die Deutsche wochen zeitung (“El setmanari alemany”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1971
Desaparició: Activa
Preu: 2,50 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, economia, cultura, turisme.
Tipus de format: Paper i digital (www.mallorcamagazin.com)
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Mitjà pertanyent al Grup Serra.
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Nom de la publicació: Ibiza Insight Zeitung
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1973
Desaparició: 1978
Preu: 25 pessetes.
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Cultura, actualitat local.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Nascut inicialment com a suplement d’Ibiza Insight.
Nom de la publicació: Belleza y Turismo
Subtítol: Technical review of tourism promotion / Revista técnica de información y turismo
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: Novembre de 1973
Desaparició: Novembre de 1975
Preu: 25 pessetes / 50 pessetes (a partir d’abril de 1975)
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, reportatges, fotografies, informació, serveis, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Bimestral.
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Traducció a l’anglès a càrrec d’InLingua – Centro de Estudios de Inglés.
Nom de la publicació: Fomento del Turismo Informa
Subtítol: Idioma: Castellà
Inici de publicació: 1976
Desaparició: 2007
Preu: Gratuït.
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, economia.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Irregular (Mensual, a la seva darrera etapa)
Localització i consulta: Observacions: Redactada pel català Emili de Balanzó Fernández. Començà publicant-se com
una carta circular pels socis de Foment del Turisme de Menorca. Fou reformada el 1984 per
reconstituir-se com un butlletí turístic mensual.
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Nom de la publicació: Ibiza Zeitung
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1981
Desaparició: 1985
Preu: Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Informació local, notícies breus.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editada per Diario d’Ibiza S.A.
Nom de la publicació: Ibiza Magazin
Subtítol: Zweisprachig (“Bilingüe”)
Idioma: Castellà, alemany
Inici de publicació: 1981
Desaparició: Desconeguda (possiblement entre 1982 i 1983).
Preu: Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Cultura, art
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Observacions: Hi col·laboraren els cercles intel·lectuals alemanys de l’illa.
Nom de la publicació: Bienvenidos Menorca / Welcome Menorca
Subtítol: Idioma: Castellà (Primera època) / Castellà, anglès i català (Actualitat)
Inici de publicació: 1981
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Maó (Menorca)
Continguts: Turisme, oci, naturalesa, cultura, història.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: Biblioteca Pública de Maó
Observacions: Llençada per l’Editorial Menorca amb el nom Menorca: Isla blanca y azul.
Posteriorment passà a Menorca Es Diari. Distribuïda gratuïtament a botigues, aeroports,
hotels, etc. Compta amb una tirada aproximada entre 50.000 i 60.000 exemplars.
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Nom de la publicació: Palma Airport Journal
Subtítol: Idioma: Anglès
Inici de publicació: Març de 1981
Desaparició: Juliol de 1981
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, informació local, gastronomia, oci, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Distribuït de forma gratuïta a l'aeroport de Son Sant Joan (Palma)
Nom de la publicació: Majorca ABTA
Subtítol: Idioma: Anglès
Inici de publicació: Novembre de 1982
Desaparició: Juny de 1983
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, entrevistes.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: Biblioteca Lluís Alemany (Palma)
Observacions: Publicació realitzada en motiu de la Convenció Anual de l’Associació
d’Agències de Viatge de Gran Bretanya – ABTA.
Nom de la publicació: Ibiza Forecast
Subtítol: The Island’s Monthly Magazine and Guide (“La revista i guia mensual de l’illa”).
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1983
Desaparició: 1986
Preu: 75 pessetes
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Cultura, turisme, espectacles.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual d’abril a setembre; bimestral, d’octubre a març.
Localització i consulta: Observacions: Editada per Sally Wilson, antiga editora d’Ibiza Insight.
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Nom de la publicació: Paguera Voramar
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès, alemany, francès.
Inici de publicació: 1983
Desaparició: 1984
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Calvià
Continguts: Turisme, món immobiliari, economia.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Publicada per la societat anònima empresarial “DESA Paguera”, dedicada a la
direcció i explotació turística
Nom de la publicació: The Majorca Island Herald
Subtítol: Idioma: Anglès
Inici de publicació: Abril de 1984
Desaparició: Maig de 1984
Preu: 40 pessetes.
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, reportatges.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Nom de la publicació: Ibiza Now
Subtítol: Monthly News In English / Monthly Island News from Ibiza and Formentera since
1984
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1984
Desaparició: Activa
Preu: 350 pessetes / 4,5 €
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Cultura, turisme, reportatges.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanari (Primera època), quinzenal (Segona etapa) i mensual, a partir de
1993.
Localització i consulta: Hemeroteca d’Eivissa i Formentera
Observacions: Creada per Sally Wilson, antiga editora d’Ibiza Forecast i Ibiza Insight.
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Nom de la publicació: Ibiza Wochen Zeitung
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació:1984
Desaparició: 1986
Preu: 75 pessetes
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Reportatges, món immobiliari, turisme.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editat per Diario de Ibiza S.A.
Nom de la publicació: Ibiza Cosmic
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 1985
Desaparició: 1985
Preu: 250 pessetes
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Còmic, entrevistes, història.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Observacions: Es publicà un únic número, l’estiu de 1985.
Nom de la publicació: Maganova
Subtítol: Boletín de información general y cultura.
Idioma: Castellà i, en petites dosis, català.
Inici de publicació: Abril de 1986
Desaparició: Activa
Preu: Variable
Lloc d’edició: Calvià
Continguts: Cultura, turisme, esports, oci.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Variable
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Remodelada a partir de 1991, quan passà a dir-se Maganova / Andratx.
Revista de Ponent. Aleshores fou integrada dins la Associació de Premsa Forana.
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Nom de la publicació: Ibiza Lights
Subtítol: Magazine
Idioma: Castellà, alemany
Inici de publicació: 1986
Desaparició: 1994
Preu: Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Oci, turisme, entrevistes.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: Observacions: Editada per Ramon Martínez.
Nom de la publicació: Ibiza In
Subtítol: Álbum de imágen / Image album / Bilder album
Idioma: Castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 1987
Desaparició: 1990
Preu: 675 pessetes.
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Fotografia, reportatges, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Discontínua
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editada per l’escriptor Mariano Planells.

Nom de la publicació: Entorn
Subtítol: Revista d’informació trimestral (Segona època)
Idioma: Català, castellà, anglès (Primera època) / Català (Segona i tercera època).
Inici de publicació: 1987
Desaparició: 2002 (Reapareguda el 2013).
Lloc d’edició: Calvià
Continguts: Turisme, reportatges, economia, medi ambient.
Tipus de format: Paper i digital (Darrera època): www.calvia.com
Periodicitat: Anual fins 1995. Des d’aleshores, trimestral.
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Entorn fou impulsada per l’Ajuntament de Calvià. Desaparegué el 2002 per
ser ressuscitada el 2013 amb el nom d’Entorn de Calvià: des d’aleshores, s’han publicat
quatre números d’aparició irregular. A la seva segona i tercera època s’ha redactat íntegrament
en català.
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Nom de la publicació: 7 Setmanari de Calvià
Subtítol: Semanario de información general,
Idioma: Castellà
Inici de publicació: Desembre de 1988
Desaparició: Agost de 1989
Preu: 100 pessetes
Lloc d’edició: Calvià
Continguts: Informació local, turisme, economia, cultura, esports.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Els seus editors foren Informacions Llevant S.L., Manuel Entrena y R. L. S. A.
Nom de la publicació: Preferente
Subtítol: Revista de turismo y transporte (Primera època) / Información para crear opinión /
Revista para profesionales del turismo
Idioma: Castellà
Inici de publicació: 1990
Desaparició: Preu: 400 pessetes (Primera època) / 3 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, economia.
Tipus de format: Paper i digital (www.preferente.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Observacions: Depenent del grup empresarial Grupo Preferente.
Nom de la publicació: EuroWeekly News (Mallorca)
Subtítol: Spain’s largest free local newspaper in English (“El diari local en anglès més
estès”).
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1990
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Calvià
Continguts: Notícies generals, successos, agenda, temps lliure, esports.
Tipus de format: Paper i digital (www.euroweeklynews.com)
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Edició local d’una publicació present a les zones costaneres d’Andalusia i País
Valencià
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Nom de la publicació: Ibiza Heute
Subtítol: Das deutschprachige journal der Pityusen (“La revista en llengua alemanya de les
Pitiuses”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1991
Desaparició: Preu: 6,80 € (Darrera època)
Lloc d’edició: Santa Eulària des Riu (Eivissa)
Continguts: Articles, entrevistes, reportatges gràfics, turisme.
Tipus de format: Paper i digital (www.ibiza-heute.de)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Hemeroteca Municipal d’Eivissa i Formentera.
Observacions: Començà essent un suplement d’Ibiza Now. Amb més de 30.000 lectors
mensuals, és una de les publicacions en alemany més consolidades d’Eivissa.
Nom de la publicació: Insel
Subtítol: Das kultur magazin aus Ibiza (“El magazine de cultura d’Eivissa”)
Idioma: Castellà, alemany
Inici de publicació: Juliol de 1991
Desaparició: 2006
Preu: 200 pessetes.
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Cultura, entrevistes, reportatges, moda.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual a l’estiu / Bimestral a l’hivern.
Localització i consulta: Biblioteca Municipal d’Eivissa.
Observacions: Es redactà en alemany fins que, a partir juliol de 1992, començà a ser bilingüe.
Nom de la publicació: Mallorca Forum
Subtítol: Magasinet för skandinaver på Mallorca sedan 1992
Idioma: Suec
Inici de publicació: 1992
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, cultura, reportatges, societat, gastronomia.
Tipus de format: Paper i digital (www.mallorcaforum.es)
Periodicitat: Mensual (Només es publica de maig a octubre)
Localització i consulta: www.mallorcaforum.es
Observacions: Dirigida per Ove William Magnusson, es publiquen 6.000 exemplars de cada
número que es distribueixen a diferents punts de l’illa.
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Nom de la publicació: Hosteltur
Subtítol: Comunicación para el periodismo del turismo
Idioma: Castellà
Inici de publicació: 1994
Desaparició: Activa
Preu: Per distribució (veure “Observacions”)
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, economia.
Tipus de format: Paper i digital (www.hosteltur.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Arxiduc Lluís Salvador (UIB)
Observacions: Distribuïda a cadenes hoteleres de 3, 4 i 5 estrelles, agències de viatges,
touroperadors, companyies aèries, etc. La seva tirada mensual és de 10.668 exemplars.
Nom de la publicació: Formentera Zeitung
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1994
Desaparició: 1999
Preu: Lloc d’edició: La Savina (Formentera)
Continguts: Informació general
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Editada per Golle-Editorial. La seva tirada oscil·lava entre els 800 i els 1.500
exemplars.
Nom de la publicació: The Islander
Subtítol: Monthly yachting news & information across the Western Mediterranean.
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1997
Desaparició: Activa
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Nàutica, reportatges gràfics, oci, tecnologia.
Tipus de format: Paper i digital (www.theislander.net)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.theislander.net
Observacions: Editada per Simon Relph. Té una tirada mensual de 6.000 exemplars.
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Nom de la publicació: El Aviso / Mallorca Anzeiger
Subtítol: Periódico alemán desde 1998
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1998
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Esporles
Continguts: Publireportatges, turisme, nàutica, sector immobiliari.
Tipus de format: Paper i digital (www.el-aviso.com )
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.el-aviso.com
Observacions: Nom de la publicació: Desarrollo
Subtítol: Publicación mensual de turismo y economía
Idioma: Castellà
Inici de publicació: Juny de 1998
Desaparició: 2004
Preu: 2 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Economia, turisme, desenvolupament, inversions.
Tipus de format: Paper.
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma).
Observacions: Impulsada per Rafael Caballero.
Nom de la publicació: The Ibizan (Inicialment anomenat The Ibiza Sun)
Subtítol: The New Ibiza Sun
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 1999
Desaparició: Activa
Preu: 0,50 € (Tot i que gratuït en funció del lloc de distribució)
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Notícies generals, turisme, gastronomia, oci.
Tipus de format: Paper i digital (www.theibizan.com)
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: -

415

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Nom de la publicació: Terramar
Subtítol: La revista del poniente mallorquín.
Idioma: Castellà
Inici de publicació: Desembre de 1999
Desaparició: Agost de 2000
Preu: 300 pesetas / 1,80 €.
Lloc d’edició: Calvià / Andratx
Continguts: Turisme, economia, món empresarial, notícies locals.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Quinzenal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editada pel Grupo TARAMAY (Preferente, Privatur, Desarrollo, Hicacos,
Terramar i Cuba Destino Preferente).
Nom de la publicació: Euro Nachrichten
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1999
Desaparició: Preu: Lloc d’edició: Eivissa.
Continguts: Informació generalista, notícies locals, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanari
Localització i consulta: Hemeroteca Municipal d’Eivissa
Observacions: Editat per Editorial de Prensa e Imprenta de Ibiza, SL, i sota la direcció de
Walter Wallersdorfer-Axmann, els seus principals redactors varen ser Kersten Buttinfer (cap
de redacció), Franz Abpurg, Ruth Ferrari, Esther Arener Pérez i Kendra Axmann.
Nom de la publicació: Palma Kurier
Subtítol: Unabhängige Monatszeitung (“Periòdic mensual independent”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 1999
Desaparició: 2001
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Informació general, oci, societat.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Publicat per Editora Hispano-Alemana, S.L
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Nom de la publicació: Mallorca Zeitung
Subtítol: Unabhängige deutschprachige wochenzeitung (“El setmanari independent de
premsa alemanya”).
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2000
Desaparició: Activa
Preu: 2 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, economia, esports.
Tipus de format: Paper i digital (www.mallorcazeitung.es)
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editat per Diario de Mallorca
Nom de la publicació: Formentera Magazine
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2001
Desaparició: Preu: Lloc d’edició: Formentera
Continguts: Informació general.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Fundada i dirigida per Achim Glien.
Nom de la publicació: Celebrity Magazine Mallorca
Subtítol: Mallorca’s most popular magazine (“La revista més popular de Mallorca”)
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 2002
Desaparició: Activa
Preu: 3 €
Lloc d’edició: Son Caliu (Calvià)
Continguts: Oci, societat, esdeveniments, notícies generals.
Tipus de format: Paper i digital (www.celebritymallorca.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.celebritymallorca.com
Observacions: -
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Nom de la publicació: Juanito, Der Inselbote
Subtítol: Das individuelle magazin für Formentera-freunde (“Revista individual pels amics
de Formentera”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2002
Desaparició: 2003
Preu: 2,90 €
Lloc d’edició: Formentera
Continguts: Oci, societat, comerços, entrevistes.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Quinzenal
Localització i consulta: Observacions: Editat per la periodista Birgit Fechner.
Nom de la publicació: IbiCasa
Subtítol: Real estate, decoration and articles about Ibiza
Idioma: Castellà, anglès, alemany, francès.
Inici de publicació: 2002
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Món immobiliari, reportatges, oci, temps lliure, salut, turisme.
Tipus de format: Paper i digital (www.ibicasa.com)
Periodicitat: Bimestral
Localització i consulta: www.ibicasa.com
Observacions: Dirigida per David Moss, responsable d’altres publicacions a Eivissa com De
Todo o Isla Blanca.
Nom de la publicació: Formentera Report Magazine
Subtítol: The Original Magazine
Idioma: Castellà, anglès, alemany, italià.
Inici de publicació: 2002
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Formentera
Continguts: Fotografies, reportatges fotogràfics, natura.
Tipus de format: Paper i digital (www.formenterareport.com)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.formenterareport.com
Observacions: Tirada de 17.000 exemplars.
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Nom de la publicació: MasMagazine
Subtítol: Idioma: Castellà
Inici de publicació: 2004
Desaparició: 2010
Preu: 2,50 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, economia, política.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Nom de la publicació: ABC Mallorca
Subtítol: Annual guide (“Guia anual”)
Idioma: Castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 2004
Desaparició: Activa
Preu: 4,95 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Moda, turisme, noves tendències, estil de vida, luxe, gastronomia.
Tipus de format: Paper i digital (www.abc-mallorca.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.abc-mallorca.com
Observacions: Nom de la publicació: Baleària
Subtítol: Magazine
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2004
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, oci, excursionisme, reportatges gràfics.
Tipus de format: Paper i digital (www.balearia.com).
Periodicitat: Quadrimestral
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Editada pel Departament de Comunicació de l’empresa marítima Baleària. La
seva tirada és de 22.402 exemplars.

419

Turisme i mitjans de comunicació de les Illes Balears

Nom de la publicació: In Palma
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 2004
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Noves tendències, cultura, luxe, disseny, estil de vida.
Tipus de format: Paper i digital (www.inpalma.com)
Periodicitat: Trimestral
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Distribuïda gratuïtament a les habitacions dels cinquanta millors hotels de
Mallorca, a més de 300 punts exclusius. La seva tirada és de 56.000 exemplars.
Nom de la publicació: Talk Of The North / TOTN Mallorca
Subtítol: Your free local publication (“La teva publicació local gratuïta”)
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 2005
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Pollença
Continguts: Notícies, agenda, cultura, esports.
Tipus de format: Paper i digital (www.totnmallorca.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.totnmallorca.com
Observacions: Distribuïda a Pollença, Can Picafort, Sa Pobla, Santa Margalida i Campanet.
Nom de la publicació: CM - Cultura Mallorca
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 2005
Desaparició: 2006
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Cultura, art, arts escèniques, museus.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual.
Localització i consulta: Observacions: -
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Nom de la publicació: MCALife / Menorca Life
Subtítol: Living, culture, outdoors, eating & drinking, design, entertainment.
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2006
Desaparició: 2007
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Menorca
Continguts: Turisme, oci, gastronomia, nàutica, artesania, cultura.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Anual.
Localització i consulta: Es pot consultar en PDF a la plana: www.issuu.com
Observacions: Distribuïda gratuïtament a hotels i botigues de l’illa.
Nom de la publicació: Más Mallorca
Subtítol: Revista para el residente y el visitante (a la seva primera època).
Idioma: Català, castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 2006
Desaparició: Activa
Preu: 1,80 €
Lloc d’edició: Llucmajor
Continguts: Medi ambient, turisme, excursionisme, gastronomia, reportatges fotogràfics.
Tipus de format: Paper i digital (www.masmallorca.es)
Periodicitat: Mensual.
Localització i consulta: Es pot consultar en PDF a la plana: www.issuu.com
Observacions: Inicialment es redactava en català i castellà.
Nom de la publicació: InfoMag
Subtítol: Alternativa balear
Idioma: Castellà, anglès, alemany, rus.
Inici de publicació: 2006
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Agenda, oci, disseny, art, cultura, gastronomia, estil de vida.
Tipus de format: Paper i digital (www.infomag.es)
Periodicitat: Mensual.
Localització i consulta: www.infomag.es
Observacions: -
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Nom de la publicació: N&D (Night&Day Magazine)
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès (Eivissa) / Castellà, italià (Formentera)
Inici de publicació: 2007
Desaparició: Activa
Preu: Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Oci nocturn, reportatges, cultura, discoteques.
Tipus de format: Paper i digital (www.nightanddaymag.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.nightanddaymag.com
Observacions: Originalment, tingué tres edicions: Barcelona, Formentera i Eivissa
Nom de la publicació: PortalMallorca
Subtítol: Die info Web Seiten der Balearen seit 2007 (“Les pàgines web d'informació de les
Illes Balears des de 2007”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2007
Desaparició: Activa
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Agenda, món immobiliari, classificats, compra/vendes.
Tipus de format: Digital (www.portalmallorca.de)
Periodicitat: Localització i consulta: www.portalmallorca.de
Observacions: Originalment, tingué tres edicions: Barcelona, Formentera i Eivissa
Nom de la publicació: Kirkbladet
Subtítol: Svenska Kyrkan Mallorca (“Esglèsia sueca de Mallorca”)
Idioma: Suec
Inici de publicació: 2007
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Agenda, oci, religió.
Tipus de format: Digital (www.svenskakyrkan.se/mallorca)
Periodicitat: Trimestral
Localització i consulta: www.svenskakyrkan.se/mallorca
Observacions: Butlletí de l’Església Sueca de Mallorca.
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Nom de la publicació: R & Майорка / “Mallorca & Rusia”
Subtítol: Idioma: Rus
Inici de publicació: 2009
Desaparició: 2014
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Immobiliari, turisme, reportatges, oci, nàutica.
Tipus de format: Paper i digital (www.mallorcarusia.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.mallorcarusia.com
Observacions: La seva principal responsable fou Elvira Gallyamova. S’editaven entre 15.000
i 20.000 exemplars mensuals.
Nom de la publicació: ACH! Baleares
Subtítol: Revista de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares
Idioma: Castellà
Inici de publicació: 2009
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, economia, entrevistes.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Irregular
Observacions: Juan Luis Ruiz Collado i Mario Morales foren els seus principals
col·laboradors.
Nom de la publicació: Las Dalías
Subtítol: Ibiza y Formentera Magazine
Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 2010
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Sant Carles de Peralta (Eivissa)
Continguts: Oci, cultura, història, societat, reportatges fotogràfics.
Tipus de format: Paper i digital (www.lasdalias.es/)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.lasdalias.es
Observacions: Publicació del bar/pub Las Dalías, fundat el 1954.
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Nom de la publicació: Dígame Mallorca
Subtítol: The Mallorca Guide
Idioma: Anglès
Inici de publicació: 2011
Desaparició: 2013
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Oci, turisme, gastronomia, agenda.
Tipus de format: Digital (www.digamemallorca.com)
Periodicitat: Localització i consulta: www.digamemallorca.com
Observacions: Nom de la publicació: Mallorca Nytt
Subtítol: Mötesplatsen för alla som älskar Mallorca (“El lloc de trobada per a tots els que
estimen Mallorca”)
Idioma: Suec
Inici de publicació: 2011
Desaparició: Activa
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Oci, turisme, agenda, gastronomia, folklore, artesania.
Tipus de format: Digital (www.mallorcanytt.com)
Periodicitat: Localització i consulta: www.mallorcanytt.com
Observacions: Creada i dirigida per Jonas Eriksson.
Nom de la publicació: Fresh People
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 2011
Desaparició: 2011
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Maó
Continguts: Oci, nàutica, turisme, esports, excursionisme, gastronomia, artesania.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Discontínua
Localització i consulta: Es pot consultar en PDF a la plana: www.issuu.com
Observacions: Distribuïda a la cadena d’hotels Artiem Fresh (dos a Maó i un a Cala
Galdana). Només n’aparegueren dos números.
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Nom de la publicació: Focus On Menorca
Subtítol: Idioma: Anglès
Inici de publicació: Maig de 2011
Desaparició: Desembre de 2011
Preu: 2 €
Lloc d’edició: Ciutadella
Continguts: Oci, turisme, història, agenda, gastronomia.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Es pot consultar en PDF a la plana: www.issuu.com
Observacions: La seva principal responsable fou Christine Watterson.
Nom de la publicació: Pachá Magazine
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 2011
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Oci, turisme, estil de vida, discoteques, cultura.
Tipus de format: Paper i digital (http://www.pacha.com/pachamagazine)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: http://www.pacha.com/pachamagazine
Observacions: Dirigida per Juanjo Moreno. Des del 2015, inclou una separata amb una
agenda d’oci anomenada Our Ibiza & Formentera.
Nom de la publicació: Playa News
Subtítol: Tägliche infos über Playa (“Informació diària de la Platja”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2012
Desaparició: 2013
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Agenda, oci nocturn, discoteques.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Observacions: Distribuït gratuïtament a la Platja de Palma. Publicació impulsada pels centres
d’oci MegaPark, Riu Palace i Paradise Beach.
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Nom de la publicació: Vesti Mallorca (Вести Майорка)
Subtítol: El periódico ruso en Mallorca
Idioma: Rus
Inici de publicació: Juny de 2012
Desaparició: Activa
Preu: 2 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, turisme, esports, oci.
Tipus de format: Paper i digital (www.vestimallorca.com)
Periodicitat: Quinzenal
Localització i consulta: www.vestimallorca.com
Observacions: Editada pel Grup Serra. La seva tirada oscil·la entre 10.000 i 20.000
exemplars.
Nom de la publicació: Isla Blanca
Subtítol: Ibiza Guide
Idioma: Castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 2012
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Turisme, estil de vida, oci, luxe, nàutica, restaurants, hotels.
Tipus de format: Paper i digital /http://www.islablancaibiza.com/)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.islablancaibiza.com
Observacions: Editada i distribuïda a les Pitiüses per la empresa Digital Grafic Ibiza S.L.
Nom de la publicació: Puerto Portals
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 2012
Desaparició: Activa
Preu: Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, societat, nàutica, estil de vida.
Tipus de format: Paper.
Periodicitat: Irregular
Localització i consulta: Observacions: Dirigida per Iván Terrassa i editada per la empresa El Loft Editorial.
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Nom de la publicació: Med Style / Mediterranean Style
Subtítol: Mallorca is not just a destination; it’s a way of life
Idioma: Italià
Inici de publicació: 2012
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, estil de vida, gastronomia, reportatges fotogràfics, tradicions,
excursionisme.
Tipus de format: Digital (www.med-style.com/)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.med-style.com
Observacions: Publicació digital impulsada per un particular, resident a l’illa des de 2006.
Nom de la publicació: Capuccino
Subtítol: Grand Papier
Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 2012
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Moda, oci, estil de vida, gastronomia, reportatges fotogràfics.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Anual
Localització i consulta:
Es poden consultar alguns exemplars online a Issuu:
http://issuu.com/cappuccino-grand-cafe/docs/capp_2_web
Observacions: Revista corporativa de les cafeteries de luxe Capuccino, amb base central a
Madrid. Distribuïda als seus locals de Mallorca i Eivissa.
Nom de la publicació: Vamos 365
Subtítol:
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2012
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Turisme, oci, espectacles, música.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Bimestral
Localització i consulta: Observacions: Originalment anomenada Vamos Mallorca
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Nom de la publicació: De Todo en Ibiza y Formentera
Subtítol: ¡Somos buenas noticias!
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2012
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Classificats, naturalesa, gastronomia, salut, solidaritat.
Tipus de format: Paper i digital (www.detodoenibiza.com)
Periodicitat: Discontínua
Localització i consulta: www.detodoenibiza.com )
Observacions: El seu principal responsable és David Moss, director general d’Isla Blanca.
Nom de la publicació: Ibiza365
Subtítol: Het grootste magazine over Ibiza in je moerstaal (“La major revista sobre Eivissa
en el seu idioma nadiu”).
Idioma: Holandès
Inici de publicació: 2013
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Moda, societat, cultura, estil de vida, gastronomia, oci.
Tipus de format: Digital (www.ibiza365nl.nl)
Periodicitat: Irregular
Localització i consulta: www.ibiza365nl.nl
Observacions: Nom de la publicació: Mallorca Vandaag
Subtítol: Het Nederlandstalige portal voor Mallorca met nieuws, evenementen en meer (“El
portal holandès de Mallorca amb notícies , esdeveniments i molt més”).
Idioma: Holandès
Inici de publicació: 2013
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, turisme, gastronomia, societat.
Tipus de format: Digital (www.mallorcavandaag.com)
Periodicitat: Irregular
Localització i consulta: www.mallorcavandaag.com
Observacions: Impulsada per Harold Smit, al capdavant d’un grup d’empresaris holandesos.
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Nom de la publicació: Mallorca Nyheter
Subtítol: Allt om Mallorca (“Tot sobre Mallorca”).
Idioma: Suec
Inici de publicació: 2013
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Notícies generals, agenda, turisme, economia, societat.
Tipus de format: Digital (www.mallorcanyheter.com)
Periodicitat: Irregular
Localització i consulta: www.mallorcanyheter.com/
Observacions: Impulsat per les periodistes Elizabeth Ekman i Eva Karlsson.
Nom de la publicació: El Económico
Subtítol: Semanario de la empresa y el turismo de Balears
Idioma: Castellà
Inici de publicació: 2013
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, economia, entrevistes.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: Biblioteca Bartomeu March (Palma)
Observacions: Suplement inclòs a Última Hora (Mallorca, Eivissa i Formentera) i Diari
Menorca.
Nom de la publicació: Explore Mallorca
Subtítol: Idioma: Anglès, alemany
Inici de publicació: Maig de 2013
Desaparició: Novembre de 2013
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, cultura, natura, excursionisme.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Bimestral
Localització i consulta: Observacions: Editada per Samantha Wilson.
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Nom de la publicació: Die Inselzeitung
Subtítol: Dein Mallorca, gesuch und gefunden (“La teva Mallorca, cercada i trobada”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: Maig de 2013
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Llucmajor
Continguts: Informació, reportatges, entrevistes, turisme.
Tipus de format: Paper i digital (www.die-inselzeitung.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.die-inselzeitung.com
Nom de la publicació: We Are Ibiza
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès
Inici de publicació: 2013
Desaparició: Setembre de 2014
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Oci, discoteques, turisme.
Tipus de format: Digital.
Periodicitat: Mensual (Només durant els mesos d’estiu)
Localització i consulta: Internet
Observacions: Nom de la publicació: DTutto Menorca
Subtítol: Idioma: Castellà
Inici de publicació: Agost de 2013
Desaparició: Agost de 2013
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Menorca
Continguts: Oci, discoteques, turisme, hotels, gastronomia.
Tipus de format: Paper.
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: Observacions: Només se’n edità un únic número.
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Nom de la publicació: Ibiza Kurier
Subtítol: Die lokalzeitung für Ibiza und Formentera in deustcher Sprache (“El diari local per
Eivissa i Formentera en llengua alemana”)
Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2013
Desaparició: Activa
Preu: 2,20 €
Lloc d’edició: Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa)
Continguts: Notícies generals, notícies locals, cultura, oci, societat.
Tipus de format: Paper i digital (www.ibizakurier.de)
Periodicitat: Setmanal
Localització i consulta: www.ibizakurier.de
Observacions: Dirigida per Oliver Dore.
Nom de la publicació: Pure
Subtítol: Haute Mallorca Living
Idioma: Anglès, alemany.
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, estil de vida, oci, luxe, nàutica, moda.
Tipus de format: Paper i digital (www.pure-mallorca.com)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.pure-mallorca.com
Observacions: Tirada de 6.000 còpies distribuïdes a hotels, botigues de luxe, restaurants...
Nom de la publicació: Portum
Subtítol: La revista del puerto
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Maó
Continguts: Nàutica, esport, turisme, oci.
Tipus de format: Paper i digital (www.portum.es)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.portum.es
Observacions: Publicació impulsada per Kiko Domínguez i Dani Bagur.
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Nom de la publicació: Hola Майорка (“Hola Mallorca”)
Subtítol: Первая бесплатная газета о Майорке на русском для туристов и
путешественников. (“El primer periòdic gratuït en rus per a turistes i viatgers a Mallorca”)
Idioma: Rus
Inici de publicació: 2014
Desaparició: 2014
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Turisme, excursionisme, oci, gastronomia, cultura...
Tipus de format: Paper i digital (www.holamallorca.es)
Periodicitat: Bimestral
Localització i consulta: www.holamallorca.es
Observacions: Només aparegué un sol número en paper, d’una tirada de 10.000 exemplars.
Nom de la publicació: Menorca Golf Magazine
Subtítol: Tourism, golf, lifestyle.
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: Gratuïta
Lloc d’edició: Es Mercadal
Continguts: Golf, nàutica, esports, turisme, estil de vida, oci, luxe, gastronomia, moda.
Tipus de format: Paper i digital (http://www.totoci.com/editorial/revistas/menorca-golfmagazine/)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: http://www.totoci.com/editorial/revistas/menorca-golf-magazine/
Observacions: Impulsada per la Federació Balear de Golf i distribuïda a hotels i camps de
golf.
Nom de la publicació: Tot Inclòs
Subtítol: Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes.
Idioma: Català
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Son Servera
Continguts: Turisme, medi ambient, economia, ecologisme, sàtira.
Tipus de format: Paper i digital (http://totinclos.noblogs.org/)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: http://totinclos.noblogs.org
Observacions: Impulsat per la Coordinadora Llibertària de Mallorca
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Nom de la publicació: Mallorquíssimo
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès, alemany, rus.
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: 4,95 € (Gratuït, en la seva versió digital).
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Luxe, estil de vida, agenda, botigues, gastronomia, disseny.
Tipus de format: Paper i digital (www.mallorquissimo.com)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.mallorquissimo.com
Observacions: Editada per Eva Oheimb
Nom de la publicació: ГИД Mallorca (“ABC Mallorca”)
Subtítol: ЛУЧШИЙ на Майорке (“El millor per a Mallorca”)
Idioma: Rus
Inici de publicació: Juliol de 2014
Desaparició: Activa
Preu: 6,90 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Moda, turisme, noves tendències, estil de vida, luxe, gastronomia.
Tipus de format: Paper
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: http://www.abc-mallorca.com/abcmallorca-russian-edition/
Observacions: Edició en llengua russa del magazine ABC Mallorca. La seva directora és
Helen Cummins.
Nom de la publicació: Mallorca Schöne Seiten
Subtítol: Idioma: Alemany
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: 3 €
Lloc d’edició: Grünwald, Bavaria (Alemanya)
Continguts: Recomanacions, botigues, turisme, reportatges fotogràfics, esports, natura.
Tipus de format: Paper i digital ( http://www.mallorcas-schoene-seiten.de)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.mallorcas-schoene-seiten.de
Observacions: Editada per Stefan Loiperdinger
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Nom de la publicació: Курьер Майорки (“Missatger de Mallorca”)
Subtítol: Correo de Mallorca
Idioma: Rus
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: 6,95 €
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Excursionisme, naturalesa, cultura, gastronomia, cultura, història...
Tipus de format: Paper i digital (www.correodemallorca.ru/)
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: www.correodemallorca.ru
Observacions: Pertany al grup empresarial Prensa Ibérica, responsable de Diario de Mallorca
i Mallorca Zeitung. La seva directora és Natascha Kriukova.
Nom de la publicació: Palladium
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2014
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Turisme, oci, gastronomia.
Tipus de format: Paper i digital (www.palladiumhotelgroup.com)
Periodicitat: Trimestral
Localització i consulta: www.palladiumhotelgroup.com
Observacions: Publicació de la cadena d’hotels Palladium Hotel Group. Dirigida per Abel
Matutes Prats.
Nom de la publicació: Bini Magazine
Subtítol: Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2015
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Maó (Menorca)
Continguts: Immobiliari, turisme, oci, naturalesa.
Tipus de format: Paper i digital (http://bini.portalmenorca.com/bini-magazine-2015/ )
Periodicitat: Anual
Localització i consulta: http://bini.portalmenorca.com/bini-magazine-2015/
Observacions: Revista del grup immobiliari Portal Menorca, format per les següents
empreses: Home Menorca, Fincas Mantolan, Fincas San Luis i Fincas Venalis.
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Nom de la publicació: MiraCasa
Subtítol: La mejor oferta inmobiliaria
Idioma: Castellà, anglès, alemany.
Inici de publicació: 2015
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Palma
Continguts: Immobiliari, turisme, reportatges, oci.
Tipus de format: Paper i digital (www.miracasa.es)
Periodicitat: Mensual
Localització i consulta: www.miracasa.es
Observacions: La seva editora és Mercedes Fuentes.
Nom de la publicació: Experiences 365
Subtítol: Luxury sensations magazine
Idioma: Castellà, anglès.
Inici de publicació: 2015
Desaparició: Activa
Preu: Gratuït
Lloc d’edició: Eivissa
Continguts: Oci, turisme, reportatges, gastronomia, promocions.
Tipus de format: Paper i digital (www.experiences365.com)
Periodicitat: Bianual (Un número per l’hivern i un altre per l’estiu)
Localització i consulta: www.experiences365.com
Observacions: Juan Antonio Molina Colomar és el seu director i promotor
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