
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 V I A T G E R S  D E L  M Ó N  

Primeres migracions i expedicions 
Des de les primeres migracions de l’homo erectus per a la 
supervivència, l’home ha recorregut i travessat terres a la recerca 
d’espais desconeguts. 
Normalment, eren exploracions i viatges fets amb mitjans que avui ens 
deixen perplexes; en són fidels testimonis els relats que ens han 
arribat per exemple de l’èpica expedició militar d’Alexandre Magne per 
l’Índia i l’Àsia Central, el viatge de Magallanes al sud del continent 
americà, el periple de Lewis i Clarck pels Estats Units explorant les 
Montañas Rocosas i el viatge a l’Antàrtida de Scott i Amundsen... 
Totes les exploracions, al llarg de la història han estat per estímul 
comercial, afany colonitzador, missioner, curiositat científica... 
Aquests exploradors i pioners del món van 
ser homes sense els quals molts dels mapes 
actuals no s’haurien cartografiat i el nostre 
entorn hagués estat molt més incomprès. 
En el s.XIII, la recerca de rutes alternatives 
i d’aliats contra poders musulmans van fer 
que moltes expedicions europees anessin 
cap a les terres dels mongols d’Àsia central. 
Un segle després, navegants portuguesos i espanyols exploraven la 
costa occidental d’Àfrica.  
 

El 1492 Cristòfol 
Colom va anar a 
cercar una ruta 
cap a Àsia i es 
va trobar amb el 
“Nou Món”, 
iniciant una 
sèrie de viatges 
des d’Europa 
que per primera 
vegada va posar 
en contacte 
Amèrica amb la 
resta del món. 
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Segles XVII a XX 
A partir d’aquí els viatges d’exploració es van anar tornant més 

arriscats i la primera volta al món va 
obrir possibilitats per al comerç que va 
anar enriquint les nacions europees 
que el controlaven. Amb els primers 
viatges al Pacífic Sud, els europeus 
van trobar arxipèlags com Salomó i 
Nova Guinea i a inicis del s. XVII les 
navegacions holandeses van donar 
com a resultat el descobriment 
d’Austràlia. 
El 1800 ja s’havia explorat gran part 
del globus terraqui a excepció de 
l’Antàrtica. Encara quedaven regions 
interiors amb coneixements limitats. A 
Austràlia, Estats Units i Canadà una 
sèrie d’iniciatives va obrir les portes de 
l’interior a la primera meitat del s.XIX. 
A l’Àfrica subsahariana, els exploradors 

europeus van començar a aprofitar els grans cursos d’aigua del Congo, 
Níger i Zambeze per endinsar-se en el continent i aclarir el misteri de 
les fonts d’aquests rius. 
A mitjans del s.XIX, tota Europa i una gran part d’Àsia, Àfrica, Amèrica 
i Austràlia ja eren per a molts exploradors un territori familiar.  

 

 

 

 
Les expedicions van passar a tenir un caire científic en zones ja 
conegudes, com va ser el cas de Charles Darwin amb el Beagle. 
El 1911 R. Amundsen va trepitjar el Pol Sud i per altra banda l’atenció 
es va dirigir també a l’oceà, amb la immersió de naus tripulades i 
sondes a les foses més fondes. 

De les exploracions al turisme 
El turisme es va iniciar a partir del s.XVIII amb l’ anomenat “Grand 
Tour”: els fills de la noblesa anglesa viatjaven durant mesos per les 
capitals europees per acabar la seva formació. 
En aquest mateix període sorgeixen els balnearis i es posen de moda 
els llocs de estiueig de mar i de muntanya. El 1841 Thomas Cook va 
començar a vendre viatges en tren entre Leicester i Loughborough, pel 
que es considera el primer organitzador de viatges turístics; el 1855 ja 

organitzava viatges 
"tot inclòs" a 
l’Exposició de Paris. 
Especialment després 
de la Segona Guerra 
Mundial és quan es 
gesta el fenomen de 
“turisme de masses”. 
Amb el boom 
econòmic, el turisme 
a l’estranger pren 
grans proporcions. Els 
primers a participar 
en aquest tipus de 
vacances són els 
nord-americans, els 
europeus als anys '60 

i més tard els canadencs, japonesos i australians. Als anys '80 
comencen a viatjar també les minories més adinerades de l’Índia, 
Brasil, Mèxic, Sud-Àfrica, etc. 
Als anys 80 es va donar la veritable “revolució turística” quan la classe 
treballadora dels països industrialitzats gaudia de les vacances. 
 
 

  



 
 
 

Viatgers del món 
Actualment la revolució d’internet ha representat un gran canvi en el 
turisme. El fet de poder reservar bitllets d’avió, hotels i circuits sencers 
on-line junt amb el “boom” de les companyies de baix cost, ha 
revolucionat el món dels viatges. Les persones han aconseguit un grau 
d’autonomia molt gran quant a viatges i l’home s’ha convertit en un 
‘viatger del món’ que explora ja des de casa i després “in situ”. 
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