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Ids malevols companys mallorquins de I'organitzaci6 del Congres m'han triat per

parlar de viatges i comunicacio cientffica. Vull imaginar Clue ho han fet, entre d'aitres

raons mcs maquiaveliques o senzillament enigmatiques. perquc, volent ser merge, corn

tots ells, vaig haver d'emharcar-me hen prest cap a Barcelona per estudiar, i ara, estant

a les [Iles, sempre que volem participar o hadocar en qualsevol fet cicntific, encara Clue

hagin canviat el vaixell per I'avi6, en qualsevol cas tenim sempre un viatge 1116S Clue els

aitres: la sortida de Mallorca, Mcnorca o Eivissa. Tal corn organitza I'empresa

monopolislica atria espanyola cis sous serveis i els sous acroports, valdria mcs per a un

illenc de parla catalana corn nosaltres ser usuari de Swissair o Lufhansa per estalviar

lenips i maldecaps. "No facis per mar un viatge que puguis fcr per terra, no passis un

dia sense riure 1 no confiis mai un secret it una dona". deia cl classic. Si n'hem de fcr

cas, dissortadanrent, la cicncia depcn ara i aqui d'una targeta Iberia plus hen plena.

Viatjar pot ser un plaer, un Iuxe, una necessitat, qualsevol altra cosa. Fins i tot una

solcnrne estupidesa. Fm permetrcu clue faci un plagi quasi literal d'un dels nostres

escriptors clue, a on grapat de nosaitres, mcs ens ha esglaiat i amb el qual mcs hi hem

guanyat, no perdut, dedicats a Iiegir-lo: Joscp Pla. A Mallorca, a proposit del turisme i

deis viatgcrs, s'han escrit nombrosos papers de frondosissimes dissertations sohrc

viatges, passeigs, motius, conductes i consequencies. Crec que ningu no ha millorat Ies

sis reduides pagines Clue va escriure Pla en arrihar a Mallorca, titularies "Historia

ahrcujada del turisme" (Pia, 1979). Un paper meravell6s, clue troha un Iligam entre

via[Jar i l'estat (IC saint. a estones em permetrcu de seguir-lo de mantra literal, encara

que, n'estic segur, molts de vosaltres ja el coneixeu.

Les persones varen comen4ar a moure's de hondeveres quail a Europa es va

descohrir que vial jar formava el jovent. Gs a dir, que servia per aprendre. Unes poques

families, ohviament aristocratiqucs, feudals amh la hutxaca i el rony6 hen coherts,

varen decidir per als stns fills que ja n'hi havia prou, del jot de les armes, i que podria

ser millor I'aprcnentatge de les lietres. La destinaci6 final de quasi tots els fills

d'aquestcs hones families franceses i angleses fou Italia, la qual cosa va produir una

hona quantitat tie literatura descriptiva sohrc aquest darner pals, no tart perquc les



criatures riqucs tinguessin aptituRIs IitCI'IrILS coin pergUc CIS Ouardians o famuIs quc cis

acompanyaven i clue entretenien els horahaixes romans o torinesos teicn la ploma i

I'onada descriptiva i ohscrvadora sempre a punt. Roma, l'Impcri Roma, el

Rcnaixemcnt, I'art... Ohscrvar, ja ho saheu, cs mes complicat quc pensar. Per a la

cicncia i la litcratura is dificil cmpassar-se aqucst entrehanc de I'ohscrvaci6 acurada.

Aquest tipus de viatges, molt formatius, eren tan sots per a minories, "per a quatre

Bats distingits", escrivi Pla, i varcn durar fins it la Primera Guerra Mondial, gairchc fins

al 1914. Dcspres va entrar en brega la hurgcsia. sohretot, la rica hurgcsia de Franca, al

voltant dc la figura do la parclla. Va neixer cl viatge de noces. I'anomenada mes Lard

"Ilona de mel''. La dcstinaci6 era quasi he la mateixa: Italia. La hurgesia francesa i

europca va considerar quc el conegudissim avorriment dcis nuvis nomcs podia tenir un

lenitiu ell cis muscus florcntins, vcncccians o romans. Al voltant d'aquestes ciutats

d'amplcs muscus es varcn anar edificant cis grans hotels, dc noms simbblics,

esplendids, suggerents. Continuava sent un turisme de viatgers minoritaris, pert ja es

comengava a obrir el compas.

Fou una mica mcs tard quan cis mctgcs, precisament cls inctges, el concixemcnt

cientific aplicat, en definitiva, ohligaren el m6n a canviar la scva concepci6 dels

viat^ees. Per ser mcs exactes, la culpa fou de la perspectiva mcdica sohre Ies malalties

infeccioses, cspecialment la tuherculosi. Un china maritim temperat, amb sol i aire, es

va considerar la terapcutica mes adequada. El Medterrani pareixia let i dotat

cspecialment per comhatrc la tuherculosi: sol, aire i cucaliptus. La Costa Blava i la

Riviera italiana o cl near Negre force escenari d'aquestes in igracioils: Canes, Antihes.

Va escriurc Pla quc als cementiris d'aquestes ciutats s'hi trohen noms de la hurgesia i

I'aristrocracia europces cntrc d'altres raons perquc cis qui In anaven a curar-se de

tuherculosi s'hi varcn morir de iced. Ja sabem, els clue vivini per aqucsts cntorns, clue a

les rihes del near Mediterrani a I'hivern In fa un fred clue pela, insuportahle, inesperat,

humit, cspant6s.

Anys mcs tard, les opinions de la cicncia sohre el clima mes favorables per a

dcterminades malalties va canviar. Les recomanacions enviarcn els malalts cap a I'alta

muntanya, faire pur: cs a dir, Suissa, Baviera, els Alps, cl Tirol. S'hi varcn construir

sanatoris colossals al cim do Ies muntanycs, i s'hi va crcar una literatura hen interessant,

coin per cxcmplc Thomas Mann i la scva Muntanva nnngica. Quc s'havia de fer, dcis

estahliments maritims? La soluci6 va vcnir quan es descobriren cls hanys do mar: els

cstiucjants a vorera de mar, Ies persones al sol, com Ilagosts. L'illa clue visitau aqucst

dies cs un cxcmplc de la manera d'afegir-se a aqucsta moda, clue perviu de molts d'anys

en4a i quc cls experts diucn quc no s'aturara per ara. lils malalts varcn obrir el cami

dcis viatges a Ies personcs sanes, i actualment In ha una convivcncia pacifica, -o do

vegades no Cant- d'amhdues formes de trafegar amunt i avaIl.
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ol,crcix cl maxim nombrc do titulacions possihlcs dins el mare (IC Ice scvcs capacitate,

cls viatgcs cap a altres univcrsitats deis joves mallorquins quc dcsitgen una diplomatura

o una Iliccnciatura continuaran existint, peso tindran altres motivacions quc la manca

d'0lerta a la comunitat d'origen. En qualsevol cas, cls estudiants illcncs no han arrihat

al punt dcsitjat per Francesc Pujols (1983): "en anar pcl mon encara no ho tenen tot

pad=at".
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