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editorial
En aquestes ratlles no parlarem explícitament de crisi econòmica en els museus. És evident que els museus
també la patim, i la sofrirem, probablement amb greus conseqüències. De ben segur que les programacions
no seran les mateixes i, fins i tot, és indubtable que el col·lectiu professional que representem també en
quedarà afectat. Però també estem convençuts que, al marge d’economies, tenim recursos com la vitalitat, la
imaginació i la creativitat, que ens poden ajudar, i molt, a continuar vius i ben necessaris.
Els museus, institucions centenàries, han estat, i convé que continuïn essent, garants d’un patrimoni
col·lectiu. Hem observat en els últims temps la seva transformació en nous models més dinàmics, més
oberts, més participatius. Però també més crítics i més reflexius. Hem vist, i liderat en molts casos, una
important obertura cap a nous patrimonis i temàtiques. Però sovint, potser massa, ens hem adonat que
esdevenen l’eina de polítiques d’aparador o, per contra, espais oblidats. O com apareixien altres realitats
museogràfiques que, prenent també el patrimoni com a recurs, obliden els museus com a institucions
gestores, malgrat el seu reconeixement social.
En aquestes breus línies volem reivindicar el paper d’aquestes institucions en els temps actuals. Volem
defensar el paper dels museus a l’hora d’afrontar qualsevol proposta en el marc del patrimoni, en el sentit
més ampli. La tradició, el bagatge, el coneixement i la capacitat de gestió d’aquestes institucions i dels seus
professionals asseguren, en temps de restriccions, la institució museu com la més eficient per treballar sobre
el patrimoni i la seva col·lectivitat de referència. Ho reivindiquem segurs que els museus superaran la crisi
basant-se en noves idees i en necessaris interrogants. Serveixin com a exemple els testimonis que, a manera
d’articles, s’inclouen en aquest número de la revista Mnemòsine que us presentem, i que permeten copsar les
inquietuds i les realitats, plurals, de la museologia a Catalunya, avui.
L’article d’opinió ens permet fer una reflexió sobre la necessària ampliació dels conceptes de patrimoni en
l’actualitat, fruit de l’evolució del terme cap a noves sensibilitats i consciències. En aquest cas, l’Eduard
Carbonell ens defineix el paisatge com a paisatge cultural, com a concepte i realitat susceptible, també,
d’esdevenir motiu de treball, d’estudi, de conservació i de difusió dels museus.
Per contra, el “Dossier” central de la revista està dedicat a un tema estrella en aquests darrers anys: la memòria. I d’aquesta, la que hem intitulat memòria incòmoda. Un seguit de reflexions i experiències sobre la
tasca de gestionar uns fets històrics fruit de moments de conflicte. Coordinat per Xavier Roigé, acull des
d’articles genèrics d’anàlisi fins a experiències concretes en aquest sentit. Des de projectes més propers, com
el del Museu d’Història dels Jueus de Girona o els Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, a projectes
més llunyans com el Museu de la Memòria de Montevideo o el DDR Museum a Berlín. Diferents maneres
d’abordar períodes històrics difícils i controvertits sobre els quals les institucions museístiques hi tenen, de
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ben segur, un important paper a desenvolupar, tant pel que fa a la reflexió i a l’anàlisi crítica com a la difusió
i posada en valor, però sobretot pel que fa a la construcció de presents més tolerants, menys incòmodes.
L’apartat de “Museologies i experiències” aporta cinc articles que presenten diferents projectes de reforma
i redefinició de museus o de les seves activitats i que resulten exemples clars de com s’està abordant avui
la necessitat constant de repensar-ne la gestió i les activitats: des de la reflexió profunda i amb una clara
aposta per la innovació i el desenvolupament.
Finalment l’apartat “Crònica” inclou una acurada mirada, de la mà de Gabriel Alcalde, al Concurs de Museus del
Cartell de Premis de l’Institut d’Estudis Catalans, que es va desenvolupar des del 1917 fins al 1939, en el marc de
la Mancomunitat catalana primer i de la Generalitat de l’època republicana, després. Un resum històric que esdevé
un bon exemple de com les polítiques culturals en aquest sentit resulten un estímul per a la millora i el desenvolupament dels museus i el patrimoni. Un bon mirall on reconèixer un esperit que tal vegada caldria recuperar.
I, en darrer terme, la crònica de 2010, que recull, sota la particular visió critica de F. Xavier Menéndez, els
principals projectes museològics i les intervencions museogràfiques que s’han realitzat enguany a Catalunya.
Un resum que testifica, al marge de tot comentari, el dinamisme d’un sector i l’aposta que, de manera social
i política, es continua fent per aquestes institucions.
Us presentem un nou número de Mnemòsine. Hi trobareu opinió, anàlisi, experiències i testimoniatge de la
vitalitat dels museus i dels seus professionals. Però també la certesa que el projecte editorial de la revista de
l’Associació de Museòlegs de Catalunya, a poc a poc, es va consolidant com la Revista Catalana de Museologia.
Came Clusellas
Presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
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A l’entorn del paisatge cultural

Eduard CarbonEll EstEllEr
les expressions antigues com patrimoni històric o patrimoni artístic ja no signifiquen patrimoni cultural, ja
que tenen només un sentit parcial, que pot indicar tan
sols parts del que entenem com a patrimoni cultural.
avui parlem de bé cultural, perquè el concepte ha anat
evolucionant. així cal entendre-hi les manifestacions i
testimonis significatius de la civilització, en cada lloc i
moment, ja que el concepte de bé cultural inclou tant
el patrimoni moble i immoble com l’immaterial. així
doncs, la noció material i els conceptes artístics o històrics són superats per una visió més àmplia.
Cada època té el propi concepte de patrimoni cultural i
parteix de les seves premisses; així, cada context històric
defineix allò que són els béns culturals que cal conservar.
I el canvi en la perspectiva històrica fa revisar el concepte de patrimoni. Podem estudiar i veure l’evolució del
concepte i com, successivament, cada època incorpora i
amplia el nombre i la tipologia dels béns culturals; així
podríem remuntar-nos a les acadèmies del segle XVIII i
veuríem com els conceptes evolucionen fins avui. Hem
de tenir en compte, doncs, la contemporaneïtat, i, per
això, hem de percebre i preservar molts aspectes de la
nostra vida social actual també com a patrimoni cultural. I aquest, que es genera en moments concrets de la
història, ho fa en un territori concret. I aquest terreny,
que inclou el patrimoni natural, una realitat física, es
modifica de seguida que l’individu hi actua, i també tot
seguit que el percep, tant des d’un punt de vista individual com col·lectiu, projectant-hi la seva visió.
un territori no es reconeix si no emergeix d’una divisió
d’identitat. Intentar descriure’l només per la seva ex-
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1. l’Escala. la Platja el 2010. Fotografia: Eduard
Carbonell.
2. l’Escala. la Platja a la Festa de la sal de 1997. Fotografia: Miquel lavado © arxiu Històric de l’Escala.
3. un indret de la ciutat de nàpols el 2008. Fotografia: Eduard Carbonell.
4. . la Platja de l’antic port de l’Escala a principis del
segle XX. Fotografia: Josep Esquirol © arxiu Històric
de l’Escala.
5. la tempestad, Giorgione, 1508. © Galeria de l’academia,
Venècia.

5

6. un indret de la ciutat de roma, 2008. Fotografia:
Eduard Carbonell.
7. les noves botigues. 2010. Fotografia: Eduard Carbonell.
7

6

Opinió

Opinió. Mnemòsine 6.indd 10

10

Eduard CarbonEll EstEllEr

10/05/11 18:11

tensió i els seus atributs físics no és suficient. són necessàries les imatges, les representacions, tot allò que és
ideologia. Perquè aquesta és un sistema de representacions en el si d’una societat, amb una finalitat pràctica
i segons una lògica pròpia (r. Ferras, 1989). I, els límits
d’aquesta zona, els fixen els habitants en les distàncies
que recorren en les seves relacions, en la vida diària,
en els propis hàbits. Estem davant del que s’anomena
paisatge cultural. I podríem dir que aquest resumeix i
integra el patrimoni natural, el cultural, tant material
com immaterial, i els trets antropològics, la manera de
viure, que caracteritzen el tarannà dels individus en
cada territori i en cada moment cronològic.

de Catalunya (torre octogonal del gòtic, volta catalana
de les construccions industrials del XIX, per exemple);
la torre agbar de Jean nouvel a barcelona és com la de
londres, i l’edifici de l’Hotel Vela de ricardo bofill, també
a barcelona, el trobem també als Emirats Àrabs.

Els paisatges es creen, i es creen en els vincles socials i
funcionen com a parts de la totalitat cívica (don Mitchell,
2007). I en cada moment històric, temps, la societat actua
sobre el territori de determinada manera, i aquest sobre
ella; així, amb el pas del temps, podrem parlar d’una superposició d’estrats culturals, de paisatges culturals que
constituiran en conjunt la nostra memòria i la nostra
identitat. El paisatge ha adquirit uns significats amb el
pas del temps. així pot interpretar-se com un producte
social, com el resultat d’una transformació col·lectiva de
la naturalesa i com la projecció cultural d’una comunitat en un espai determinat (J. nogué, 2007). Podríem
prendre la definició que en fa la unEsCo, en el Conveni
Europeu del Paisatge, de Florència del 2000: “Paisatge
és el reflex del nostre ser més íntim.”

Ens equivocaríem si construíssim la nostra identitat només agafant uns moments concrets de la nostra història i
no fóssim capaços d’incorporar el moment actual amb tot
el que comporta de realitat i de canvi. El patrimoni cultural i natural participa en la definició de la personalitat
d’un territori perquè col·labora a explicar-nos els vincles
humans en la seva història; però també perquè reflecteix
les relacions canviants que s’estableixen en el present, i
en condicionen també el futur. l’anàlisi permanent i la interpretació del paisatge donen a la comunitat els elements
essencials de la seva identitat (C. añón, 2002).

Però no podem quedar-nos en el passat, cal arribar fins avui, fins a la contemporaneïtat, i veure com
la canviant societat actual, sovint amb una càrrega
d’interculturalitat, motivada tant per la immigració en
el nostre territori concret, i sobretot, de manera expressa i general, per la globalització, afecta i condiciona
el nostre discurs identitari. relat que hem de mantenir, però assimilant els nous trets que tota la comunitat
aporta. En la contemporaneïtat també hi ha la identitat.
En posem uns exemples concrets d’arquitectura actual
que responen a aquests conceptes: identitat i globalització. l’edifici de Josep lluís sert de la Fundació Miró de
barcelona és un clar exemple d’arquitectura contemporània que beu dels llenguatges de la que s’ha fet al territori
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un altre exemple, diferent, seria la presència de cultures
de l’altre costat de la conca mediterrània en el dia a dia
d’avui. I que formen part de la nostra contemporaneïtat.
Potser l’exemple més clar n’és la implantació de costums que vénen de l’altra banda de l’atlàntic, del món
anglosaxó, i que ja formen part de la nostra vida diària.
Constitueixen també la nostra personalitat.

des d’un punt de vista pràctic, dibuixar la nostra personalitat només en escenes puntuals de la vida passada seria reduir el patrimoni cultural a alguna cosa que
mostrem en determinades ocasions, com quelcom antic
i valuós que guardem a l’armari, i que, de tant en tant,
ensenyem per pensar que nosaltres érem allò. Poc futur
construirem així. Pensem en museus etnològics, molts
regits per les idees del romanticisme, –i a casa nostra, en
la renaixença–, que busquen encara la nostra volkgeist.
o bé reflexionem sobre les ciutats històriques, per ser
visitades i no per viure-hi, que es tanquen quan marxen
els turistes, renunciant així a l’ús actual del patrimoni i
buscant una supervivència artificial del paisatge cultural. n’hi ha molts exemples propers. Cal procedir d’una
altra manera: conferir-hi funcions actuals respectant les
estructures formals que la història ha deixat.
En aquest moment històric, estem davant d’un concepte
canviant de patrimoni cultural, que inclou també el na-
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tural i que anomenem paisatge cultural, i d’una situació
en transformació de la societat. I aquestes dues consideracions han de ser presents, com a museòlegs, en les
nostres anàlisis i actuacions.
de manera general, la història de l’art s’ha ocupat del
patrimoni cultural material i l’antropologia s’ha dedicat
a l’immaterial. Val a dir que ha estat la geografia, i concretament la humana, la que ha plantejat i ha avançat
en l’estudi del paisatge cultural. I aquest concepte ha
de regir l’actuació sobre el territori, sigui en les infraestructures viàries, en l’urbanisme, l’arquitectura i la
construcció, la sanitat, l’educació, en tots els aspectes, i
també els culturals amb tota la seva amplitud.
sempre l’anàlisi i la valoració global és més que la de
la suma de les parts que les componen; i els criteris que
determinen la valoració del paisatge cultural seran els
que hauran d’establir com ens hem de moure, repeteixo,
en urbanisme, medi ambient, en plans d’habitatge, patrimoni cultural, material i immaterial, etc. I caldrà modificar lleis actuals quan partim d’aquesta premissa.
Hem de prioritzar el nostre paisatge cultural com un bé
col·lectiu, i hem de fer que les actuacions que l’actualitat
comporta sobre el país en garanteixin la salvaguarda. I,
si pot ser, reformar els errors comesos. Perquè el nostre
paisatge cultural serà el que nosaltres vulguem que sigui.
anem a la museologia, ja que som a Mnemòsine. aquesta concepció de paisatge cultural, que entenem que és la
vàlida, té unes implicacions directes en l’actuació dels
museòlegs. En posem dos exemples només: el primer,
els anomenats catàlegs de patrimoni; el segon, els museus del territori.

territori amb tots els continguts d’aquella etapa concreta. I seran aquests elements preponderants els que organitzaran al voltant seu, com passa en la realitat, amb
tots els altres elements patrimonials, siguin naturals o
culturals. així, els catàlegs del patrimoni cultural, i el
catàleg del patrimoni natural, s’han de reunir en el del
paisatge cultural i donar-ne una visió global. afeginthi, a més, valors simbòlics, estètics, d’expressió artística
i literària del paisatge, de costums... som davant de la
interdisciplinarietat de les ciències: de la història, de
l’art, de l’antropologia, de la física, de la geografia, del
medi ambient...
El segon. Els museòlegs caldrà que assumeixin aquesta
visió global, interdisciplinària, per elaborar els discursos
museològics dels museus de territori. Museus amb tants
exemples de qualitat en el país! El projecte museològic
d’un museu de territori ha de ser el del seu paisatge cultural, i l’eix vertebrador del discurs dependrà, en cada
cas, d’aquells elements predominants concrets, siguin
del tipus que siguin (patrimoni natural, fets històrics,
patrimoni cultural), que, en cada moment, ordenen i
donen sentit a cada un dels aspectes que constitueixen
els seus elements patrimonials. això ens portarà a la
comprensió global del territori concret, del seu paisatge
cultural.
Com ja he dit, sempre l’anàlisi i la valoració global són
més que la de la suma de les parts que les componen.
Podríem arribar potser al que annette Viel (2009) ha
anomenat l’esprit des lieux, i traduïu aquest terme com
millor us sembli.

El primer. té un sentit parcial parlar de catàlegs independents, per exemple d’arquitectura, de patrimoni immaterial, de patrimoni natural, d’antropologia, costums,
etc. Cal plantejar, per a una zona, un catàleg global, en
el qual tots els elements s’ordenin, no per tipologies, i sí
per la lògica dinàmica en què coincideixen en el temps,
en cada moment. I els factors predominants en cada
instant de la realitat, ja siguin del patrimoni natural o
cultural, seran els eixos vertebradors que ordenaran el
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Museus i patrimonis incòmodes
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en els darrers anys, s’han portat a terme molts debats sobre les polítiques de la memòria històrica a molts països. aquestes polèmiques tenen a veure amb la necessitat
de reinterpretar aspectes no prou explicats de la història particular de cada un i amb
l’enfortiment de les reivindicacions de drets humans, però també amb els processos
de patrimonialització de nous elements.

•

no sense polèmiques, any rere any, es creen museus i centres d’interpretació que
parteixen de la consideració d’un patrimoni immaterial que adopta sovint una perspectiva autocrítica, reconeixent els terribles errors comesos a cada país i homenatjant
els que s’hi van oposar.
podríem citar nombrosos exemples d’aquesta perspectiva, com el tractament del record de l’holocaust a alemanya, els museus sobre la repressió estalinista i les dictadures comunistes, els dedicats a la resistència a França o itàlia, o els centres sobre
la repressió de les dictadures en països llatinoamericans com Xile, l’argentina o
l’uruguai. i encara podríem afegir-hi casos menys coneguts com els espais dedicats
a la memòria de les migracions, dels etnocidis, de l’esclavatge, la repressió per raons
de gènere o sexe o els conflictes religiosos. en tots els casos, els museus es plantegen
com a elements per contribuir a la construcció de les identitats i els discursos polítics,
però també com a centres que pretenen cercar noves formes de patrimoni i fins i tot
utilitzar-lo com a element de reclam turístic.
aquest dossier no pretén analitzar el tractament de la memòria històrica, sinó com
són, com es fan, què pretenen i com es gestionen els museus dedicats als conflictes
del passat, el que hem anomenat patrimonis incòmodes. Quins són els elements pretèrits que han de conservar-se? Quins discursos han de tenir aquestes institucions?
com poden representar els museus la complexitat dels processos històrics? com equilibrar el discurs ideològic amb el contrast amb els fets? Quina és la interrelació que
ha de tenir la memòria amb la història? com representar i museïtzar l’horror? Quins
recursos museogràfics han d’utilitzar-se per transmetre emocions i reflexions sobre
els drames de la història? Quin paper pot tenir el turisme en aquest tipus de museus?
com han de gestionar-se aquests centres? es pot mantenir la memòria quan van
desapareixent les persones que l’han creada i l’han viscuda? com reactualitzar els
conflictes i aconseguir que continuïn interessant les noves generacions?
aquestes i moltes d’altres reflexions les trobareu en els articles que conformen aquest
dossier. hi descobrireu textos que adopten una perspectiva genèrica (roigé, Bustamante), al costat d’altres que analitzen museus concrets (combe, Ferrario1, planas,
menéndez) o fins i tot casos d’exposicions específiques (cristià-Duclos). tracten de
realitats tan diverses com catalunya, França, alemanya, hongria, uruguai o Xile.
són, en tot cas, només alguns exemples possibles sobre el paper dels museus en el
tractament de la memòria històrica.
totes aquestes reflexions es refereixen a un tipus de museus que han tingut un
important desenvolupament en els darrers anys a catalunya, amb la política del memorial Democràtic. no és un tema nou en la nostra revista, que va tractar en el seu
primer número la museïtzació de la guerra2 i que també n’ha publicat d’altres articles
específics. en tot cas, el conjunt de les reflexions ens obre interrogants i ens ofereix
respostes sobre el sentit, la forma i la manera de conservar els patrimonis incòmodes
davant de tots aquells que preferirien oblidar-los. i, sobretot, ens plantegen els problemes i les solucions adoptades pels museus des de la perspectiva dels discursos, la
gestió i la museografia.
XaVier roiGÉ.
universitat de Barcelona
1 els textos de combe i Ferrario van ser presentats a les XXiii Jornades de la Xarxa de museus locals que van
tractar del tema “museus, memòries i conflictes”, celebrades a l’hospitalet de llobregat l’1 d’octubre de 2010. el
nostre agraïment a la Diputació de Barcelona per permetre’n la publicació.
2 “els museus militars: museïtzar la guerra, impulsar la pau”, dossier coordinat per Jordi montlló, Mnemòsine,
núm. 1, 2004.
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la memòria és un procés que arrenca del passat, però que es viu des del
present i que es concreta amb freqüència en “lieux de mémoire” [llocs de
memòria], que poden ser simbòlics o materials, espais on cohabiten el record i la història (nora, 1997). per esdevenir un lloc de memòria no només
és necessari que aquest no escapi a l’oblit, sinó que sigui reconegut com a
tal per una col·lectivitat i que, a més, hom el museïtzi.
en aquest sentit, els museus i d’altres formes de representació similars
(com els centres d’interpretació o els monuments) són un dels elements
que més han contribuït a estructurar els records de la comunitat, i els de
memòria han tingut un rol fonamental per a la construcció de les memòries
col·lectives. podríem citar nombrosos exemples del paper dels museus en la
redefinició de les memòries col·lectives, com ara en relació amb l’holocaust
(Young, 1989), el rol de França o itàlia a la segona Guerra mundial (Walsh,
2001), la revisió del passat comunista en els països de l’est d’europa, els
espais dedicats al record i a la condemna de la repressió de les dictadures
llatinoamericanes, l’apartheid sud-africà o els règims de terror asiàtics.
arreu del món, la memòria dels conflictes ha estat utilitzada per a la realització de projectes museològics que responen a diversos objectius de tipus
històric i polític, però també de record local, d’utilització de recursos patrimonials i fins i tot turístics. en tot cas, la patrimonialització de la guerra,
en els darrers anys, ha experimentat un canvi fonamental. com assenyalen
serra i Fernández (2003, p. 465), el component ideològic (patriotisme, sa-
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crifici, valentia) ha cedit davant l’anàlisi històrica (coneixement dels fets,
presentació del conflicte humà amb tota la seva cruesa).
si fins als anys seixanta la museïtzació tenia un fort component de glorificació dels fets militars i del propi exèrcit (hernández, 2004), els processos
actuals tendeixen a centrar-se en l’explicació d’uns actes històrics i, sovint,
acaben presentant la fragilitat de la pau. aquest canvi de perspectiva és
transcendental i té a veure amb diversos aspectes, entre ells el capgirell del
punt de vista de la valoració de les guerres, el temps transcorregut des del
conflicte i l’ús turístic d’aquests espais, que obliga a redefinir-ne els discursos, objectius i museografies (Wahnich, 2005).
a les pàgines següents repassarem l’evolució recent dels museus dedicats
a la memòria dels principals conflictes europeus (deixant de banda el cas
d’espanya, que hem tractat a roigé 2010a i 2010b, per després concloure
amb algunes reflexions sobre els processos de patrimonialització i les estratègies de museïtzació de la memòria.

la memòria De la Gran Guerra
els monuments dedicats a lloar les batalles i les gestes militars són tan
antics com els mateixos conflictes bèl·lics. en l’actualitat, però, l’evolució
dels museus de la memòria ha estat condicionada per tres grans moments
o generacions: la de la i Guerra mundial durant el període d’entreguerres;
la ii Guerra i la memòria de l’holocaust, i els nous museus de memòria des
dels anys vuitanta, en què cal incloure els nascuts a partir de les dictadures
llatinoamericanes i comunistes després de la caiguda del mur.
a la fi de la i Guerra mundial, la majoria dels monuments commemoratius
tractaven de l’heroisme dels combatents mitjançant escultures, obeliscs o
plaques situades a places, parcs, ponts o edificis governamentals. armes,
creus, monòlits, soldats morts en braços de la mare pàtria, àngels, elements
simbòlics de l’heroisme i el sacrifici pel país n’eren la característica principal (Dogliani, 2009, p.176; Jacquel, 2003), que continuaven, en certa manera, els motius neoclàssics del segle XiX presents en els grans monuments de
guerra com l’arc de triomf parisenc (1806) o la columna nelson de londres
(1843). mausoleus construïts després de la i Guerra, com la tomba al soldat
Desconegut a arlington (Washington, 1921), el cenotafi a Whitehall (londres, 1919), el memorial tiephval (somme, França, 1932), el memorial de
la porta de menin (ieper, Bèlgica, 1927) o l’indian Gate (nova Delhi, 19211931) inauguraren, entre molts d’altres, una nova generació de monuments
que posaven l’èmfasi en la idea dels soldats morts (desconeguts o coneguts,
però en certa manera anònims) més enllà de la glòria dels grans militars
protagonistes de la guerra. això feia que transmetessin el doble missatge
que el conflicte bèl·lic era alhora una activitat noble –tot comunicant valors
immaterials com l’honor, el sacrifici i el nacionalisme–, però tràgica, cosa
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que es materialitza en milers i milers de morts (Williams, 2007, p. 4). Junt
amb aquests, la construcció de cementeris in situ –i en molts casos dels
morts de l’altre bàndol– feien més visible la tragèdia de la guerra. alhora,
aquests “edificis” notables –alguns situats en els llocs on havien tingut lloc
les grans batalles o conflictes– inauguraren una tradició a la commemoració o visita que són, sens dubte, els precedents de la conversió d’aquests
memorials en museus. eren encara records de pedra, però pretenien simbolitzar les emocions comunes i els sofriments compartits per transmetre’ls
i explicar-los a les generacions següents. malgrat els anys transcorreguts,
els cementiris formen encara part de l’oferta patrimonial generada per les
batalles (hernández, 2004, p. 26).
aquest discurs gairebé homogeni sobre la guerra, imposat per la memòria
oficial, només era trencat per algunes, poques, iniciatives. tot i que el primer museu dedicat a la pau data de principis del segle XX –el museu de
la pau al món, creat a lucerna el 1902 (den Dungen, 2006)–, fou durant
el període d’entreguerres quan en proliferaren diferents iniciatives, com el
museu anti-Guerra creat pel pacifista ernst Friedrich a Berlín el 1923, que
mostrava la realitat dels conflictes armats a través de fotografies de soldats
mutilats amb l’objectiu que les generacions joves fossin educades en un
esperit antimilitarista. Quan el poder nazi es va consolidar, el centre va ser
destruït per les sa i Friedrich va fugir a Brussel·les, on va crear un museu
itinerant de la pau que també va ser saquejat pels nazis el 1940.
els museus, cementiris i memorials de la i Guerra mundial han hagut
d’anar-se reactualitzant. en els més destacats –com el d’ieper a Bèlgica, o
els de peronne o somme a França–, s’ha anat evolucionant cap a un tractament del conflicte en què s’expliquen les condicions de vida dels soldats
a les trinxeres o als camps de batalla, destacant-ne el sofriment i la vida
quotidiana, amb una visió de la guerra molt diferent de la que presentaven
les antigues institucions, més militaristes.

VenceDors i Vençuts
les contradiccions i traumes de la ii Guerra mundial van inaugurar una
segona generació de monuments, museus i espais museïtzats. D’una banda, els dedicats als combatents morts, a les batalles i a la resistència van
continuar en certa manera la tradició anterior. Fortament polititzats, i explicant únicament una visió dels vencedors, la major part de països europeus s’ompliren de memorials i d’espais de característiques diverses. sobre
aquesta qüestió, Wahnich (2005) compara la diversitat de mirades sobre
els conflictes que es donen en diversos estats amb relació a la visió del
seu passat i com són presentats els combatents. així, mentre que a la Gran
Bretanya aquests són mostrats com a herois i la història de les disputes
es presenta com un relat familiar, en d’altres països no passa el mateix.
a França, per exemple, el col·laboracionisme gairebé no és present en els
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museus històrics i de la ii Guerra mundial. els francesos crearen ben aviat
un gran nombre de monuments i de museus dedicats a la resistència, que
reproduïen la interpretació militar donada a la lluita pel gaullisme, mentre
que el col·laboracionisme francès quedava pràcticament sense referències:
es presentava el govern de Vichy, els seus seguidors i la participació francesa en l’holocaust com a quelcom estranger, de manera que –com diu
Wahnich– “el silenci privat es converteix en un silenci públic”.

3

1. cementiri mont d’huisnes. Fotografia: Xavier roigé.
2. east side Gallery. mur de Berlín. Fotografia: Xavier roigé.
3. camp de concentració de sachsenhausen. Fotografia: Xavier roigé.

Durant la dècada dels seixanta, coincidint amb el 20è aniversari de la fi
de la Guerra, la necessitat de fixar una memòria va comportar la creació
de nombrosos museus de la resistència, sovint ubicats en llocs simbòlics
de la guerra (com el de la resistència nacional a champgny-sur-marne el
1965 o a Grenoble el 1963). eren centres promoguts per antics combatents,
que aportaren col·leccions d’objectes que eren utilitzats per reconsiderar
el sentiment d’haver viscut junts certes batalles concretes, més que no pas
la història global. De totes maneres, la gamma de museus dedicats a la ii
Guerra a França és molt diversa, i els gairebé cinc-cents museus que hi
ha sobre aquesta temàtica van des de la reconstrucció dels fets militars (a
normandia) als més traumàtics (el poble destruït d’oradour) o a la vida quotidiana (musée de la vie quotidienne sous l’occupation). Discursos similars
als de França, però en versions nacionals, es reprodueixen a diversos països,
com Bèlgica, holanda o itàlia, on la visió de la resistència poques vegades
deixava aflorar les contradiccions de la guerra.
aquesta imatge idealitzada (Duclos, 2009, p. 555) va entrar en crisi als vuitanta i marcà la necessitat que aquests centres evolucionessin, com ara els
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4

museus de Grenoble i de lió, a França; el de torí, a itàlia, i el d’amsterdam
a holanda. en tots els casos, aquests museus renovaren la museografia i els
discursos: evolucionaren a mesura que els relats de la memòria canviaven.
no sense conflictes, com explica Duclos per al cas de Grenoble (2009:559),
va caldre confrontar les visions de les associacions d’excombatents amb
les dels professionals, amb una certa confrontació entre memòria i història
i amb una reactualització de les exposicions. aquesta és una qüestió clau:
com diu Duclos, “la memòria dels contemporanis de la Segona Guerra Mundial es difumina per unir-se ineluctablement a la història [...]. Insensiblement el cercle es tanca: dins de poc, el museu haurà pres definitivament el
relleu dels testimonis.” (2009, p. 560).
Del record dels vencedors passem al dels vençuts. a alemanya, per contra,
els museus presenten la culpa nazi com a discurs central, però es fa allunyada de la memòria familiar i amb la consideració del naixement d’un nou
país basat en els valors democràtics. la rF i la rD havien portat a terme,
durant els anys de la seva existència, dues polítiques molt diferents respecte
a la memòria (Dogliani, 2009). en la dècada dels 1950, alemanya occidental en va construir una que considerava la guerra com una part de la pròpia
història, però simultàniament es distanciava del règim nazi: recordaven la
conflagració com a víctimes del nacionalsocialisme, però no com a perpetradors, una categoria restringida quasi exclusivament als dirigents del règim (confins, 2005). la societat teutona es considerava doblement victimitzada: pels seus sofriments durant el règim nazi, però també per l’ocupació i
la divisió del país. es va difondre una espècie d’amnèsia col·lectiva: ningú
havia estat nazi, ningú havia aclamat hitler, ningú havia tingut consciència
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4. camp de concentració de sachsenhausen. Fotografia: Xavier roigé.
5. camp de concentració de Dachau. Fotografia: Xavier roigé.
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6. camp de concentració de Dachau. Fotografia:
Xavier roigé.
8. camp de concentració de Dachau. Fotografia:
Xavier roigé.
9. museu de la història política russa. sant petersburg. Fotografia: Xavier roigé.

6

dels crims d’abans de 1945. oficialment, la rFa va considerar-se successora
del tercer reich i les polítiques reconeixien el seu passat nazi, de manera
que s’instrumentalitzà una memòria a tall de càstig pels crims comesos,
quelcom que s’intensificà a partir del 1970 quan Willy Brandt demanà públicament perdó a Varsòvia i s’inicià la construcció i la museïtzació d’un
bon nombre de memorials.
pel contrari, la memòria de la rDa la presentava com a hereva de la lluita
contra el nazisme i, en conseqüència, com un estat víctima i no responsable del règim totalitari. pel que fa a la museologia, això es traduí en, per
exemple, una llarga persistència de les ruïnes produïdes per la guerra, no
només per les dificultats de reconstrucció, sinó també perquè aquestes eren
mostrades com un record i un advertiment del passat nazi que la rDa havia vençut. els edificis esbotzats, fins i tot el reichstag destruït, van servir
per recordar a la nació vençuda com s’havia arribat a la situació actual,
com un advertiment que podia repetir-se en qualsevol moment, però que
l’alemanya oriental no seria una nació subjugada, perquè havia aconseguit
alliberar-se’n. els museus pretenien, a l’est, generar i aprofundir la consciència social i nacional, il·lustrant la gloria de la resistència i la victòria
sobre el feixisme. en aquest sentit, la museïtzació del camp de concentració
de Buchenwald va jugar un paper fonamental com a element ideològic i
mitològic, ja que es convertí en un lloc on el caràcter, el coratge i la identitat comunista eren celebrats i commemorats, amb la qual cosa esdevenia
un element de conscienciació nacional i de propaganda política. més d’onze
milions de persones van visitar el lloc, des de la seva creació fins a la caiguda del règim (engelhardt, 2002). un memorial que, més que centrar-se en les
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víctimes, pretenia il·lustrar la glòria de la resistència i celebrar la victòria
socialista sobre el feixisme (Young, 1989). Ben al contrari, el suport de les
masses al nazisme era completament ignorat: s’evitava qualsevol referència
a la possible culpa col·lectiva de la població alemanya; en el seu discurs, la
població germanooriental va ser transformada en una massa de lluitadors
antifeixistes actius en contra del nacionalsocialisme.
amb la reunificació, la memòria occidental es torna preponderant. però
també sorgí una nova dinàmica. D’una banda, el nou estat va intentar expiar els grans temes pendents de la seva participació a la ii Guerra mundial,
sobretot mitjançant la construcció del gran memorial en homenatge als
jueus exterminats a l’holocaust, però també amb projectes més conflictius i
difícils com la Topographie des Terrors. aquest centre, ubicat en el lloc on
s’havien situat les institucions centrals de la persecució nazi, va acollir, des
de 1987, una exposició provisional sobre aquest lloc històric, i no ha estat
fins al 2010 quan s’ha reobert un nou centre de documentació i de visitants.
però al costat d’aquestes iniciatives, una nova idea d’alemanya com a “víctima” ha anat sorgint en els discursos de la memòria històrica (robin, 2009,
p. 214), trencant alguns vells tabús i equiparant, en certa manera, els mals
de les dictadures nazi i comunista. la necessitat del nou estat de comptar
amb un nou discurs ha portat a cercar elements de la crònica prussiana i
de l’alemanya anterior al nazisme. el Deutsche historische museum, resultat de la fusió dels centres homònims d’ambdós Berlins, presenta la història
germànica des de i’època romana fins als temps recents i hi il·lustra el desenvolupament de diferents formes i estructures de la vida social i política. el
museu ha esdevingut un dels elements més importants per a l’anàlisi de la
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història alemanya, ja que s’ha convertit en un element imprescindible per
a la reflexió sobre la memòria històrica i els aspectes més dramàtics de la
història contemporània, amb exposicions sobre l’art a l’alemanya oriental,
la mirada dels immigrants o el nazisme. així, per exemple, l’exposició de
finals del 2010, “Hitler und die Deutschen Volksgemeinschaft und Verbrechen” [“hitler i els alemanys, el poble i el crim”], ha suposat una autèntica
deliberació nacional sobre les relacions entre el Führer i la població. la
mostra submergeix el visitant en un mar de propaganda nazi, amb cartells
i fotografies del dictador com a protagonista. una exposició controvertida
que trenca tabús per interpretar el passat. però, a banda de la reflexió sobre
la memòria, el museu ha procurat també presentar la resta de la història
alemanya, els seus progressos i aportacions. per tot plegat, el centre es
configura com un element importantíssim per a la construcció d’una nova
identitat nacional, capaç d’absorbir els èxits i les tragèdies.

memòria i museïtzació De l’holocaust
la museïtzació de l’holocaust ha estat, sens dubte, un dels elements més
decisius en la construcció de museus històrics. com assenyala Williams
(2007), n’hi ha una gran diversitat de tractaments, tant pel que fa al tipus
de memorials (camps de concentració, rutes, centres d’interpretació, memorials, museus, antigues sinagogues) com respecte als seus discursos. tot
i que sovint no pensem en els camps com a museus, llocs com auschwitz,
Dachau, Buchenwald, Flossenburg o sachsenhausen han experimentat variacions substancials quant a la seva museïtzació: n’han canviat els continguts ideològics, la missió i la museografia.
als països comunistes, com a la rDa, la museïtzació dels camps es basava
en discursos antifeixistes que convertien els nazis en opressors de la classe
obrera i, al comunisme –com acabem de veure a la rDa–, en els alliberadors de l’holocaust. els camps es convertiren en visitables a finals dels
cinquanta (Buchenwald, 1958; ravensbrück, 1959; sachsenhausen, 1961)
com a part de la imatge oficial de la rDa, amb la missió de crear una tradició per a un nou estat antifeixista, i amb una museografia dictada pels
mateixos governs. a alemanya i Àustria, pel contrari, els camps museïtzats
durant els seixanta (Dachau, 1965; Bergen-Belsen, 1966) reflectien sobretot les
preocupacions autocrítiques nacionals i tenien poc a veure amb les imatges
sostingudes per jueus i d’altres grups víctimes de l’holocaust.
la reunificació alemanya i la caiguda del comunisme ha generat canvis
substancials en el significat dels camps i en les seves exposicions. resulten
interessants, en aquest sentit, els canvis de Buchenwald i sachsenhausen.
així, en la reforma d’aquest darrer (reobert el 2007), s’hi ha preservat part
de la museografia de l’època comunista, per entendre el significat del camp
durant aquell període, alhora que s’hi han realitzat diverses exposicions
explicant el funcionament del camp i les seves víctimes. però la part més
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polèmica ha estat l’obertura d’un sector per explicar que aquest va servir tot
seguit com a camp de concentració soviètic, primer amb els presoners nazis,
però després també amb els dissidents al govern comunista. aquest fet, que
per alguns ha estat vist com un element de minusvaloració de l’holocaust
en equiparar-lo amb la repressió comunista, ha permès interrelacionar dos
records que formen part de la nova memòria històrica alemanya.
a polònia, auschwitz-Birkenau no és només el símbol de l’holocaust, sinó
també la representació de les atrocitats nazis dirigides contra la població
polonesa, que va perdre dos milions de persones durant la guerra. Durant
el període comunista, les víctimes poloneses –tot i que numèricament foren
molt inferiors a les jueves– es van convertir en l’element principal de la
memòria, enfosquint d’alguna manera les experiències de l’holocaust jueu.
Després de la caiguda del bloc soviètic, es van introduir canvis en les exposicions: les centraren en l’extermini dels jueus i el camp s’ha convertit en un
dels elements més significatius de la identitat del país. resulta interessant
indicar que presenta dues visions complementàries: una d’oficial (en les
mostres i en la museïtzació del conjunt) i una altra més espontània, a través
de les làpides erigides pels familiars dels presos, ciris que es porten al museu
en dates assenyalades, o de les visites de milers de turistes procedents dels
estats units, l’europa occidental i israel. en aquest sentit, polònia comença
a reconstruir molts elements del seu paisatge memorial (camps d’extermini,
cementiris, antigues sinagogues, museus jueus i monuments diversos) que
permeten atreure visitants i crear itineraris relacionats amb l’holocaust, que
es converteix així en un producte utilitzat per promocionar el turisme.
a partir dels anys vuitanta, els museus i els memorials sobre l’holocaust proliferaren arreu del món. el fenomen de la negació va fer que se’n promogués la construcció per educar el públic. aquesta nova generació d’institucions (i alhora memorials) commemoren sobretot les víctimes dels crims i no tant els fets i adopten
una postura crítica en referència a les ideologies i organitzacions estatals que van
motivar la persecució d’aquestes persones. el museu memorial de l’holocaust dels
estats units, a Washington, ha esdevingut una referència pel tractament del tema,
ja que va ser un dels primers que es crearen. la seva narrativa ensenya l’horror
i alhora aporta un cert adoctrinament redemptor que promou el pluralisme i la
tolerància, amb èmfasis sobre la democràcia molt marcats pels discursos polítics
americans (Williams, 2007). Des de la seva inauguració, el 1993, ha rebut prop de
30 milions de visitants, amb una afluència tan gran que fa necessària una reserva
prèvia. el museu ens presenta una història cronològica de l’holocaust amb nombrosos objectes, projeccions de vídeos i testimonis de víctimes. una de les parts
més conegudes és una torre amb un miler de fotografies de la vida quotidiana
d’abans de les persecucions a un poble de lituània (on la majoria de la població
jueva fou assassinada per les ss el 1941). un altre element molt interessant del
museu és una exposició feta per nens en què s’explica a través de la història de
Daniel, un nen imaginari, sobre la base de relats reals dels nens de l’holocaust.
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molts d’altres museus han seguit, en certa manera, el model d’aquest museu als
estats units, canadà, Àustria, l’argentina, França, austràlia, entre d’altres països.
en el cas de l’israelià Yad Vashem (2005), reflecteix un discurs oficial considerant
les víctimes jueves com a objectes en mans nazis.
tot i les diferències, hi ha, de totes maneres, alguns elements en comú, sobretot
de caràcter museogràfic. com indica Wiedmer (1999), a la majoria s’hi troben
elements al·legoricosimbòlics, com una flama, descripcions dels morts i dels
seus destins, poemes o frases, una cripta sovint amb alguna víctima enterrada
o urnes que contenen terra o cendres de llocs reals. Des d’aquest punt de vista,
els museus i espais museïtzats comparteixen també els dubtes sobre com representar l’horror sense caure en l’exhibició morbosa (que atordeix el visitant)
ni en una representació totalment simbòlica o metafòrica (que l’allunya de la
intensitat dels actes), que dilueixi la intensitat i la violència dels fets originats.
com s’assenyala a memoriales.net, “en ambdós casos es perd el sentit educatiu
i el missatge ètic, que han de configurar l’objectiu essencial dels intents de reconstruir la memòria dels camps de concentració”. una altra característica que
també tenen en comú molts camps i museus és un equilibri entre la narració
general dels fets i la personalització o l’ús de testimonis que aporten una dimensió existencial de gran importància.
el record de l’holocaust, encara que universal en el seu significat, és també
en certa manera un reflex de la memòria estatal i de la situació política i
social del moment en què es crea. els espais museïtzats, sobretot els camps
de concentració, i els museus reflecteixen les experiències del passat, però
també els problemes i tensions de les seves comunitats respecte al present.

Dels museus De la reVolució a la memòria De la DictaDura
comunista

1 The New York Times, 2 d’agost de 2002.

la caiguda del mur de Berlín ha marcat l’aparició d’una nova generació de
museus i la necessitat de redefinir el concepte mateix de memòria històrica
(lighth, 2000). Durant el període comunista, la creació d’espais de la revolució va ser un element destacat de tota la política cultural. inspirats en els
museus de síntesi, presentaven un recorregut per les causes i conseqüències
que havien justificat la revolució, junt amb objectes dels líders revolucionaris. creats poc després de la revolució russa del 1917, els museus de la
revolució proliferaren ben aviat a l’urss: per exemple el de moscou va ser
creat el 1922 o el de leningrad, el 1957. eren també llocs de culte dels personatges polítics: així, el de la llavors leningrad contenia els despatxos de
lenin i d’stalin, el balcó on lenin va pronunciar un discurs històric, efectes
personals, documents, cartells, fullets i pancartes. a finals dels cinquanta,
el model va estendre’s per d’altres països de l’est (per exemple a Berlín,
praga, Budapest, Bucarest, etc.) i fins i tot a la Xina (museu de la revolució
Xinesa a pequín, 1959). encara avui estan obertes al públic institucions amb
denominacions similars al Vietnam (museu de la revolució, hanoi, 1959)
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i a cuba (museu de la revolució, l‘havana, 1959). la política de memòria
d’aquests països es completava amb un gran nombre de museus dedicats als
personatges històrics (com les cases-museu de lenin, en diversos llocs de
l’urss, o el museu-mausoleu de lenin a moscou, on encara se n’exposa la
mòmia) i amb també nombrosos monuments de grans dimensions dedicats
a preservar els principis revolucionaris.
la caiguda del mur va implicar dos tipus de debats sobre la memòria. D’una
banda, què fer amb tot el llegat de memorials de l’època comunista? i de
l’altra, com construir un nou record sobre el passat comunista?
pel que fa als memorials, la política seguida pot anomenar-se com de “desmonumentalització” (Dogliani, 2009, p. 191). a tots els països de l’est, les
velles estàtues han estat destruïdes o bé s’han resituat als museus o en zones
concretes (com el parc de les estàtues a Budapest). el cas d’alemanya és
especialment interessant, pel fet que, a banda dels monuments pròpiament
comunistes, hi havia un gran nombre de memorials dedicats a l’exèrcit roig
com a alliberador del nazisme. el seu manteniment suscita un conflicte de
memòries i de sentiments entre molts alemanys que voldrien enderrocar-los
i molts russos que hi van encara de viatge per homenatjar els seus morts
(Dogliani, 2009, p. 192). a banda d’això, ja hem vist les diverses visions
sobre la museïtzació dels camps de concentració a les dues alemanyes i els
debats sobre com adaptar-los a l’alemanya unificada. els museus revolucionaris, per la seva banda, s’han reconvertit amb discursos absolutament
diferents, que generalment presenten una visió crítica del comunisme. així,
a rússia, els de moscou i sant petersburg han esdevingut museus d’història
política russa, mantenint en molts casos les velles escenografies i canviant
els rètols explicatius (resulta xocant trobar a sant petersburg, per exemple,
els despatxos de lenin i stalin –amb escenografies creades per mitificar
aquests personatges– amb cartells explicatius que al·ludeixen al caràcter
dictatorial del comunisme). mentre, persisteixen encara vestigis del passat
com el mausoleu de lenin a moscou o el vaixell Aurora, amb un museu
dedicat a la revolució russa.
la construcció d’una nova memòria anticomunista ha resultat fortament
fructífera des del punt de vista museològic. tres tipus de centres han estat
creats. D’una banda, els anomenats museus del comunisme (o en alguns
casos de les víctimes del comunisme o fins i tot de l’ocupació comunista),
presents a nombroses ciutats dels antics països de l’est (praga, Varsòvia,
Bucarest, Budapest, riga, tallin, Vílnius, etc.). se centren en l’explicació
d’aquests règims totalitaris a cada país, tant en els aspectes polítics i de
repressió com també en la vida quotidiana. així, el museu del comunisme
de praga, que parteix del títol ”El comunisme: el somni, la realitat i el malson” [se circumscriu a una experiència d’immersió en els ambients de les
fàbriques, les escoles, les cel·les de càstig i d’interrogatori, la vida diària,
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l’economia, l’esport, l’educació, la propaganda, la política, la censura o el
sistema judicial.

9

10

11

12

però els museus més durs sobre les víctimes comunistes són els que s’han
plantejat en els mateixos llocs en què varen passar els esdeveniments històrics, en locals i oficines governamentals des d’on es dirigia la repressió,
les presons, els camps de concentració soviètics, els gulags o les comissaries.
sovint creats per associacions de víctimes, constitueixen un model de tractament de la memòria dur i sovint amb museïtzacions molt simples, que es
fonamenten moltes vegades en visites comentades a càrrec de voluntaris supervivents. així, el museu d’història de la repressió política perm-36 inclou
construccions originals i d’altres de reconstruïdes del camp de treball que
amb aquest nom va funcionar durant el període soviètic per a presoners polítics. les condicions de treball, la repressió, els sistemes de tortura són mostrats sense contemplacions, cosa que també es fa en d’altres gulags oberts al
públic com al memorial de mednoe, Kolyma o solovki. a Budapest, la casa
del terror mostra exposicions sobre les dictadures nazi i comunista. com a
part fonamental del museu, s’accedeix als soterranis que la policia secreta
comunista (ahV) utilitzava com a cel·les i sales d’interrogatori dels presoners i on s’explica com es portaven a terme les execucions. el museu ha
estat criticat perquè presenta hongria com a víctima dels ocupants estrangers i no reconeix prou la participació dels mateixos hongaresos en aquests
règims dictatorials. també se l’ha acusat de ser més aviat una maniobra
política, un reflex més de la política contemporània que dels fets històrics,
com un atac als socialistes actuals que abans havien estat comunistes. el
museu inclou quadres amb els noms i les fotos de desenes de persones que
col·laboraren amb els serveis d’informació, molts encara vius i membres del
partit socialista. com assenyala el conservador del museu en unes declaracions al New York Times,1 “hi ha alguna cosa en la història que no estigui
relacionada amb la política?” i hi afegeix: “la motivació política dels que
treballen aquí és mostrar que el sistema de terror va ser terrible. el terror
comunista va ser terrible a hongria fins al punt que avui encara no es pot
utilitzar la paraula “comunista”. i molta gent actua com si aquesta part de
la història mai hagués succeït”.
a Berlín, la memòria d’aquests escenaris “de l’horror” comunista es barreja
amb els de l’horror nazi. tota la ciutat s’ha convertit en una espècie de “ciutat
de la memòria” (Dogliani, 2009, p. 197). la presència del mur –visible en pocs
trams– ha permès la creació de memorials, centres d’interpretació i museus sobre aquesta gran barrera, a la qual s’han afegit creus i memòries més o menys
espontànies de les víctimes assassinades quan intentaven creuar-lo. el museu
de l’stasi (stasimuseum), per la seva banda, ofereix una visió de l’edifici que
era el centre de poder de l’antiga policia secreta, l’antic ministeri per a la seguretat estatal de la rDa. presenta un recorregut pels antics despatxos dels seus
dirigents, junt amb objectes relacionats amb l’espionatge del país, les seves
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13

investigacions, detencions, etc. l’objectiu de la institució és ensenyar al públic
els complexos sistemes que s’utilitzaven per tenir controlada la població de la
rDa. a l’edifici també hi ha un centre de recerca complet sobre el sistema comunista de l’alemanya de l’est. Va ser salvat de la destrucció durant la revolta
que va acabar amb la rDa, precisament amb el compromís de mantenir-lo
com un espai dedicat a la memòria de la repressió comunista. per als responsables del museu, una associació cívica, el fet de poder seure al bar, a les cadires
que utilitzaven els antics dirigents, ja és una victòria política sobre el passat.
encara més dura és la visita a la presó de l’stasi, l’hohenschönhausen memorial center (o stasi prison museum), on s’ofereix un recorregut per les cel·les,
sales de tortura, cambres d’interrogatori i despatxos dels guardes i dirigents del
centre. tots aquests museus configuren una visió de la societat comunista com
una dictadura repressiva i enfronta els mateixos alemanys amb una visió d’un
passat encara relativament recent.

9. museu de la història política russa. sant petersburg. Fotografia: Xavier roigé.
10. presó de l’stasi. Berlín. Fotografia: Xavier roigé.
11. DDr museum. Berlín. Fotografia: Xavier roigé.
12. stasi museum. Berlín. Fotografia: Xavier roigé.
13. presó de l’stasi. Berlín. Fotografia: Xavier roigé.

hi ha, finalment, un tercer tipus de memòria sobre el passat comunista. l’exemple
més característic és el DDr museum, també a Berlín. enfront de la visió forta-
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Le siege de

Leningrad
8 septembre 1941• 27 janvier 1944

The Siege of
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ment polititzada dels anteriors, en aquest no s’amaga ni l’existència d’una dictadura ni el control policíac, car es tracta d’una visió més aviat nostàlgica sobre
el passat, ja que forma part del que s’ha anomenat ostalgie, o nostàlgia de l’est.
en un espai relativament reduït, però ple d’elements interactius i d’espais reconstruïts (un menjador, una cuina, una sala de cinema, etc.), ofereix un recorregut
per la vida quotidiana dins de la rDa, i fins i tot es poden adquirir reproduccions
d’articles alimentaris de l’època. el museu, de caràcter privat i molt visitat, ens
acosta a una visió diferent, en la qual la política deixa pas a la vida diària presentada d’una manera agradable i lúdica. un contrapunt interessant respecte a
les altres formes de memòria de l’anticomunisme.

14. memorial de caen. Fotografia: Xavier roigé.
15. memorial de caen. Fotografia: Xavier roigé.
16. musée de la resistance. Grenoble. Fotografia:
Xavier roigé.

com museïtzar l’horror?
el més interessant de la museïtzació dels escenaris de conflictes és que,
generalment, han de partir d’un patrimoni amb molt pocs elements que ens
remetin als processos històrics. per això, el més important de la museïtzació
és la presentació del discurs, de la memòria dels fets i el seu significat, cosa
molt diferent d’altres tipus de museus en què els objectes són l’element fonamental al voltant del qual gira tot el procés.
a falta d’elements propis, normalment parteixen de quatre estratègies complementàries:
1. En primer lloc, l’explicació o (re)creació d’una història. es tracta
d’explicar els diversos fets succeïts, situant-ne el context geogràfic, militar i social, així com les causes i les conseqüències dels conflictes. el
problema és que, com que el discurs museològic es construeix mitjançant
hipòtesis molt simples -excepte quan es tracta de grans museus–, resulta
difícil condensar la gran quantitat de matisos que presenta el procés. amb
freqüència, ja sigui en simples retolacions o en centres d’interpretació
més elaborats, les intervencions expliquen la història, cosa que comporta
no només el risc de simplificar-la, sinó sobretot de construcció o reinvenció d’un relat nacional. l’explicació, en molts casos, provoca polèmiques
perquè els fets històrics tenen multitud de lectures sobre les connotacions
polítiques de la guerra i del conflicte.
2. El recurs a la personalització. sovint, la macrohistòria dels fets (la
narració o l’explicació del conflicte, incloent-hi els possibles recomptes de víctimes) es complementa amb la presentació de narracions de
vides particulars de víctimes concretes. en les exposicions, el recurs
a una història personal és molt més efectiva per mostrar l’horror que
milers de dades anònimes. l’ús dels testimonis aconsegueix ser una
dimensió de valor incalculable per a la càrrega emocional que suposa
el relat d’allò viscut per cada individu. així es reivindica el paper del
testimoni de cada un i de la seva memòria, combinant les històries
personals amb les narracions generals.
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3. El recurs a les emocions. els diversos mitjans utilitzats per explicar les històries utilitzen amb freqüència les emocions suscitades per
pel·lícules o imatges fixes, o, de vegades, fins i tot proposen experiències físiques o psicològiques als visitants, com sentir l’experiència
d’un bombardeig o estar davant d’un camp de batalla. són museus
que, com assenyalen asensio i pol (1998, p. 15-16), “pretenen anar
més enllà de la simple exhibició, pretenen sensibilitzar, pretenen emocionar [...] el muntatge guia directament la construcció d’imatges, de
representacions internes, de seqüències i episodis, d’escenaris mentals, que emmarcaran i facilitaran la comprensió dels fenòmens i dels
conceptes”. això trenca amb la historiografia, que basa els seus ideals
d’objectivitat en l’eliminació d’aquestes mateixes emocions (Wahnich, 2005, p. 29). D’aquesta manera, la museïtzació ofereix a les generacions que no han viscut la guerra l’oportunitat d’”experimentar”
el que varen viure els avis o els pares. sovint, la vivència o el joc de
les emocions suggereix comunions personals amb víctimes que es fan
conèixer amb noms i cognoms, en una major proximitat. aquestes
sensacions es poden presentar mitjançant la identificació amb un
bàndol o, amb freqüència, com una única referència al sofriment
humà, perdent les víctimes la identitat política i de fons, amb freqüents discursos basats en la reconciliació. en el cas espanyol, aquest
enfocament és el més freqüent, però també apareix en d’altres països:
tracten la guerra més com un fet cultural que polític que deriven
també cap a “la cultura de la pau” (Wahnich, 2005, p. 30-32).
4. Potenciació dels espais, (re)valorització del paisatge, construcció
d’un escenari. en alguns casos, el paisatge conté vestigis de la guerra (com refugis, camps d’aviació, llocs de vigilància, cementiris,
camps de concentració, monuments o poblacions destruïdes), però
amb freqüència la museïtzació ha de “crear” escenaris o reconstruir
elements per configurar un paisatge. són el que hem anomenat en un
altre lloc com “la materialització del patrimoni immaterial” (roigé,
2009, p. 369). en qualsevol forma de patrimoni, els paràmetres que
en defineixen el tret distintiu ‘patrimonial’ són el caràcter simbòlic,
la capacitat de representació d’una identitat (prats, 1997), però, en
el cas dels elements relacionats amb els conflictes, la importància de
l’element immaterial, de la memòria, és encara més decisiva. a falta
d’elements originals, molts dels] històrics són reconstruïts o fins i tot
creats de nou. les museïtzacions tracten, seguint annette Viel (1994),
de descobrir “l’esprit des lieux” [l’esperit dels llocs].

peter lang, Brussel, p. 121-139.

hAlbwAChs, M.

(1980). The collective memor.

new York: harper & row colophon Books.

5. L’actualització del conflicte. totes les conflagracions es tornen, amb
els anys, caduques. les vides passen i la visió d’uns fets no és la mateixa en les generacions següents. per això, molts museus i centres
memorials en reactualitzen el conflicte amb disputes més recents o
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amb elements universals més intemporals. en podríem citar nombrosos exemples. el museu de la pau de Guernica, per exemple, té unes
parts finals dedicades al conflicte basc, o el memorial de caen sobre
l’alliberament de normandia ha actualitzat les seves exposicions amb
referències als més contemporanis, entre ells un gran apartat dedicat
a la Guerra Freda. en un altre sentit, el museu de la resistència de
Grenoble acaba amb espais dedicats al fet que cal estar vigilants,
perquè els feixismes i els enemics de les llibertats poden tornar en
qualsevol moment.
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la museïtzació de la memòria és un clar exemple del que assenyala Davallon quan indica com és el procés de fabricació d’un patrimoni i com els
traços del passat arriben a adquirir l’estatut de béns culturals (Davallon,
2002). però aquest fet presenta un problema fonamental. la memòria és,
com hem indicat, una interpretació de la història, no aquesta en si. sovint, en convertir aquesta memòria en història, quan es mostra mitjançant
elements materials en els museus o llocs històrics, es pretén produir proves objectives per a la “història”, no “memòria” o “testimoni”, és a dir no
tant una interpretació, sinó la producció d’una “veritat” (narotzky, 2007).
l’esdeveniment, en ser convertit en “patrimoni”, passa a convertir-se en una
evidència històrica, en alguna cosa que vol guardar per a les generacions
futures com a prova dels fets esdevinguts. el problema d’aquesta reconversió en patrimoni és que, llavors, el que intenta conservar és la nostra visió
sobre el passat, la nostra “memòria” construïda a partir del present. el que
es manté, més que una memòria social és el punt de vista de l’historiador,
del museòleg o del discurs polític que ha marcat l’elaboració del projecte de
patrimonialització.
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en el cas de la museïtzació del record, apareix, també, un problema en relació amb el mateix concepte de memòria. Generalment, els museus o espais
es plantegen com una simplificació dels fets històrics, en què es mostra un
clar discurs unitari. ara bé, si aquest relat pot aparèixer clar en llocs on
s’han realitzat genocidis de grans dimensions com en els camps de concentració, en d’altres el discurs de la memòria és molt més complex. en tots
els casos, les construccions de memòria no són ni neutres ni espontànies,
sinó que les narratives sobre el passat tenen molt a veure amb els discursos
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polítics predominants i satisfan una funció política doble: la legitimació
dels interessos sociopolítics dels agents que els reprodueixen i el reforç de
la seva identitat col·lectiva (sevillano calero, 2003). en aquest sentit, les
imatges del passat són utilitzades per legitimar un determinat ordre social,
de manera que els participants en qualsevol ordre social han de pressuposar
una memòria compartida (connerton, 1989). maurice halbwachs va explicar que fins i tot la memòria individual és col·lectiva. es podria dir que
qualsevol record, ja sigui de la història familiar, individual o de grup, necessita una trobada i una comunicació per existir. tot ésser humà es compon de
la suma de memòries col·lectives a les quals pertany i dels afectes lligats a
aquestes, que li desperten amor, odi, desig, esperança o malenconia (ollivier,
2005). per això, les polítiques públiques de memòria són capaces de modelar
i (re)crear les col·lectives, fins al punt d’aconseguir la barreja de les històries
individuals amb les generals.
les memòries, com suggereix Walsh (2001, p. 98) no són estàtiques, sinó que
canvien per a cada generació i, per tant, les noves iniciatives patrimonials
responen a la lògica d’aquest procés. Davant la proliferació d’iniciatives,
davant la reconversió del “record” en “patrimoni”, podem pensar que els
museus de memòria serveixen per tancar les ferides del passat? o més aviat
són útils per donar al passat nous usos polítics, econòmics i socials? els
vells monuments de pedra dedicats a les glòries militars han deixat pas a
noves fornades de museus i de memorials molt més sofisticats, molt més
complexos en els discursos.
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Els centres i els espais de Memòria Democràtica
a Catalunya
F. XaViEr MEnÉndEZ i paBlo
1

1. poble vell de corbera d’Ebre. amb la senyalització de l’any 2005. Fotografia: F. Xavier Menéndez.

introducció
com és conegut, després de la mort de Franco, Espanya va recuperar la
democràcia en un procés de transició pacífic qualificat de “modèlic”, que va
requerir, entre altres penyores, la renúncia a passar comptes amb els culpables dels quaranta anys de dictadura i la manca de reconeixement públic
dels combatents per la llibertat. per tal de “consolidar la democràcia” i per
facilitar la “reconciliació nacional”, es va passar pàgina sense posar prou en
valor el paper històric de la resistència antifranquista.
cert és que, des de l’estament científic i les universitats, s’han fet investigacions històriques i publicacions amb gran rigor. però, fruit d’aquell “pacte
de silenci”, les administracions públiques han menystingut la reparació i la
compensació de les víctimes i dels lluitadors, així com la recuperació del
patrimoni històric i memorial. Quants anys hem esperat per recuperar els
papers de salamanca? És per això que, amb un quart de segle de retard,
s’han començat a definir, amb molts entrebancs, les primeres polítiques públiques de memòria a l’Estat espanyol, precisament en un moment de greus
retrocessos impulsats per la dreta espanyola, que persegueix amb acarnissament el jutge Garzón, que patrocina tertúlies i assajos amb un revisionisme
negacionista tronat, que boicoteja la retirada de simbologia franquista, que
acusa a tort i a dret de “reobrir velles ferides”, que qualifica de revenja qualsevol acció reparadora. davant l’ofensiva, el govern s’ha amansit. no s’ha
atrevit a anul·lar per llei les sentències franquistes, però sí que les declara
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2

2. Memorial de l’Exèrcit popular. pujalt (anoia).
interior d’un refugi antiaeri, amb una escenificació
de la seva construcció, amb maniquins. Fotografia:
Memorial de l’Exèrcit popular.
3. Memorial de l’Exèrcit popular. pujalt (anoia). Barracot del campament republicà, reconstruït sobre
el sòcol de pedra original. Fotografia: Memorial de
l’Exèrcit popular.

il·legítimes. aquesta mesura i d’altres estan contingudes a la llei 52/2007,
de 26 de desembre –més coneguda com a llei de la Memòria Històrica–,
“por la que se reconocen y amplian derechos y se establecen medidas en
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil
y la dictadura.” (BoE núm. 310 de 27.12.2007).
una de les activitats més polèmiques per recuperar la memòria han estat les
exhumacions de fosses, d’ençà d’aquella primera que es va obrir a priaranza
del Bierzo (lleó) l’any 2000. Mentre a Espanya s’han recuperat milers de
cossos i s’han dignificat centenars de fosses, a catalunya, la Generalitat s’ha
esmerçat a refredar i menystenir aquesta activitat.

El MEMorial dEMocràtic dE catalunya
En canvi, catalunya sí que ha estat la comunitat pionera de l’Estat espanyol
a l’hora de crear una institució pública específica per recuperar la memòria
democràtica. El procés no ha estat fàcil ni lineal (com difícil és el present,
amb el canvi de govern operat a finals de 2010).
En els darrers anys del govern pujol, es va crear el consorci Memorial
dels Espais de la Batalla de l’Ebre (coMEBE) –format per la Generalitat,
el consell comarcal de la terra alta i diversos ajuntaments– i la comissió
interdepartamental sobre la localització de Fosses de persones desaparegudes durant la Guerra civil i el Franquisme, depenent de presidència, que va
heretar el conseller en cap en el primer govern tripartit.
durant el primer mandat del govern tripartit (2004-2006), cada membre de
la coalició anava a la seva. Mentre la conselleria en cap (Erc) posava pals
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a les rodes pel que fa a les fosses, i cultura (psc), a més de gestionar els
equipaments propis (MHc, anc...), impulsava la recuperació dels papers de
salamanca, la nova conselleria d’interior, relacions institucionals i participació (icV) redactava el projecte de creació del Memorial democràtic.
l’avantprojecte, signat per ricard Vinyes (coordinador), Montserrat iniesta,
Manel risques, Francesc Vilanova, pere ysàs i laia aranyó (secretària), fou
presentat el juliol de 2004 a Barcelona amb el títol “un futur per al passat”.
a partir de models internacionals, es pretenia crear una gran institució
memorial, amb una seu potent a Barcelona, que aplegués de manera centralitzada i concentrada tots els aspectes de la memòria, des de la commemorativa a la científica, passant per la difusió. un espai que era alhora museu,
centre de documentació i memorial. aquest projecte va ser qüestionat per
molts sectors, que el van titllar de dirigista i poc plural, des del punt de
vista polític. però, fonamentalment, el que comportava era la creació d’un
nou ens, mastodòntic, que se superposava a les realitats existents: el Museu
d’Història de catalunya, l’arxiu nacional de catalunya, els centres de recerca i documentació de les universitats...

4. parc dels búnquers de Martinet i Montellà (cerdanya). Vista exterior del centre d’interpretació
(2008). Fotografia: F. Xavier Menéndez.

Mentrestant, s’anaven desenvolupant algunes accions museogràfiques al territori. El Museu d’Història de catalunya assessorava la creació i el desenvolupament d’algunes entitats i centres d’interpretació, com els museus
de l’Emigració (sant adrià del Besòs) i de l’Exili (la Jonquera), a més de
l’esmentat coMEBE, projectes impulsats bàsicament pels ajuntaments respectius. també es va museïtzar, amb el suport de cultura, el campament de
l’Exèrcit de la república de pujalt (anoia).
amb el segon govern tripartit (2007-2010), el programa del Memorial de-
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mocràtic del departament d’interior, relacions institucionals i participació
guanya competències, xuclant el programa de fosses i indemnitzacions de
Vicepresidència i els espais museístics del territori que assessorava el MHc
(Museu de l’Exili de la Jonquera i el coMEBE). El Md guanya coherència,
amb accions diversificades, sobretot de suport a les associacions del sector.
pel que fa a la futura seu, el gran projecte de l’edifici del Memorial, es produeix, per fortuna, un gran canvi d’estratègia, gràcies fonamentalment a la
reorientació impulsada per la comissió assessora del Memorial democràtic
(creada per ordre publicada al doGc núm. 4.426 de 14.07.2005), presidida
per Borja de riquer. Es rebaixa considerablement el caràcter de gran contenidor del Md i s’aposta per un model més transversal, sostenible i cooperador amb la realitat existent. aquest patró és el que traspua la llei 13/2007,
del 31 d’octubre, del Memorial democràtic (doGc núm. 5.006 de 12.11.07).
dos anys més tard, s’aprova la llei de Fosses (llei 10/2009, del 30 de juny;
doGc núm. 5.417 de 9.7.2009).
com a conseqüència del gir esmentat, es va materialitzant un altre model
d’institució memorial, més lleugera, configurada a partir d’una seu discreta
a Barcelona i d’una xarxa d’espais i centres al territori. És, bàsicament, una
oferta de difusió del patrimoni memorial del país amb recursos museogràfics,
i és precisament aquesta oferta la que volem ressenyar en aquest article.

la XarXa d’Espais dE MEMòria dEMocràtica dE catalunya
la Xarxa d’Espais de Memòria democràtica de catalunya es crea a partir de l’ordre
irp/91/2010, de 18 de febrer (doGc núm. 5.576 de 26.2.2010, però es va configurant des del 2007, a partir, sobretot, del Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera i
dels centres d’interpretació de la Batalla de l’Ebre (coMEBE). En aquests moments,
està formada per setanta-un espais i centres, que després comentarem.
la seu central del Memorial (i de la Xarxa), ubicada a la Via laietana, 69,
de Barcelona, es va inaugurar el 20 de març de 2010. presenta una exposició
permanent petita i lleugera, i deriva la càrrega patrimonial del Md cap al
territori, cap a la Xarxa d’Espais. com hem dit, no és el gran edifici contenidor, emblemàtic, memorial i commemoratiu que s’havia previst en un
primer moment. però té els serveis mínims suficients per fer de capçalera i
de derivadora, pel que fa a l’oferta estrictament patrimonial, cap als centres
i espais que s’estan rehabilitant per tot el territori, a iniciativa dels ajuntaments, i amb el suport del Md. El nou Espai Memorial democràtic permet
assolir l’objectiu de fer visible la institució i dotar-la d’un centre estable on
dur a terme una programació d’activitats cíviques, culturals, educatives i
de participació social en l’àmbit de la memòria democràtica. la seu compta
amb una instal·lació al vestíbul, amb gran suport videogràfic, que explica
què és i què fa el Memorial; una sala d’actes polivalent equipada; un petit
espai expositiu i educatiu; el centre de documentació i el Banc de dades
audiovisuals, i altres sales de caràcter tècnic.
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El proppassat 25 de febrer de 2011, la seu del Md va tancar les portes a causa d’un informe municipal que ordenava el cessament d’activitats, per un
seguit d’anomalies i deficiències tècniques greus de l’edifici. El tancament
fulminant de la institució va provocar un reguitzell de crítiques de part
d’algunes entitats, que desconfien dels arguments tècnics i vinculen el fet a
un suposat desmantellament del Md portat a terme pel nou govern. Efectivament, estem en un moment de retallades i reorientacions provocades per
la crisi econòmica i pel canvi polític, i, en aquests moments, es desconeix el
futur del Md i la seva Xarxa. cal dir, però, que el departament corresponent
s’ha compromès a tirar-lo endavant i ja ha anunciat que algunes exposicions i activitats del Md es faran, provisionalment, al MHc.
pel que fa a la Xarxa, crec que ens hem de felicitar pel fet que el Md hagi
prioritzat els diversos centres territorials abans que la seu central. El Memorial democràtic ha optat per un model descentralitzat per documentar i explicar els llocs memorials en l’espai públic, senyalitzant i museïtzant indrets
i vestigis relacionats amb la Guerra civil i el franquisme –abastant un llarg
període cronològic que va de 1931 a 1980–, com no podia ser d’una altra
manera, perquè és al territori on són els elements físics i materials per fer-ho.
El que encara està per desenvolupar és un autèntic treball horitzontal
en xarxa, entre els tècnics (bàsicament municipals) dels diversos centres
d’interpretació i espais de la Xarxa, sota el lideratge del Md, en aspectes
com la formació, les activitats, la recerca o la dinamització turística. Val a
dir, però, que el Md ha impulsat una política de producció i d’itinerància
d’exposicions temporals, com ara “Quan plovien bombes”, “la maternitat
d’Elna. Els símbols de Franco” i “Fosses comunes, un passat no oblidat”, que
no han parat de recórrer la geografia catalana.
El principal objectiu de la Xarxa és recuperar i conservar espais de memòria,
amb la missió d’oferir coneixements, reflexió, reparació i homenatge, sempre amb una voluntat didàctica, per tal de lluitar contra l’oblit de la nostra
memòria col·lectiva, pensant, principalment, en els més joves i en les generacions que ens succeiran.
però val a dir que un dels grans objectius d’aquests centres és la dinamització turística del territori. com que estem treballant amb material molt
sensible, és evident que aquest vessant és valoritza molt més des dels ajuntaments que impulsen la recuperació i la rehabilitació dels espais que no
des del mateix Md. sense voler frivolitzar els grans reptes del Md, com ara
l’homenatge i la reparació, cal perdre la por a parlar de “turisme memorial”,
perquè, en realitat, el que es pretén és que aquests indrets tinguin visitants,
i que amb ells es dinamitzi també l’economia del territori. alguns, com el
de pujalt, així ho han verbalitzat des del primer moment. només podrem
comunicar els valors de la lluita antifranquista si som capaços d’atreure pú-
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5. turó del Merengue (camarasa, Front del segre).
Monòlit vertical de senyalització dels espais del
Memorial democràtic (2009). Fotografia: F. Xavier
Menéndez.
6. turó del Merengue (camarasa, Front del segre).
Model de retolació dels espais del Memorial democràtic (2009). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
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blic. això sí, amb rigor. com? Molt senzill: amb recursos museogràfics que
expliquin científicament els fets. amb seriositat, amb equanimitat històrica,
sense artificis, sense morbositat, amb respecte a les víctimes, amb transmissió de valors democràtics. sense frivolitats (res de botigues que venguin
bales, per exemple). crec, sincerament, que la Xarxa, des del punt de vista
museogràfic, s’està desenvolupant d’aquesta manera.

Els principals cEntrEs i Espais
la Xarxa d’Espais de Memòria està composta per un rosari de centres i indrets, setanta-un a data de març de 2011. l’únic que pot ser qualificat de
museu (tot i que no disposa de col·lecció i que no forma part del registre de
Museus de catalunya) és el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, que
fou inaugurat el 2008. Es tracta d’un centre d’interpretació monogràfic sobre
l’exili republicà, i més concretament sobre la retirada de les tropes republicanes i el seu pas per la frontera pirinenca el 1939. l’edifici, de nova planta, no
té una relació directa amb el tema, però sí la població, la Jonquera, l’última
ciutat que els civils i les tropes en desbandada trepitjaren abans de desarmarse i passar a França. de fet, el museu és al carrer principal, per on van passar
milers i milers de refugiats a principis de 1939 cap als camps de concentració
francesos i cap a l’exili. El centre no disposa, pràcticament, d’objectes originals, i el que ofereix és un discurs, dens, feixuc, sobre els diversos aspectes
de l’exili, amb el concurs de fotografies, textos i suport audiovisual.
El museu de la Jonquera d’alguna manera lidera tot un seguit d’espais al pirineu dedicats al pas de frontera i a l’exili, com el memorial del coll de Belitresportbou i la ruta W. Benjamin a portbou, i, en general, tots els espais senyalitzats a l’Empordà, com agullana, el portús, la Vajol, etc. també facilita visites
a l’altra banda: les platges d’argelers o sant ciprià, la Maternitat d’Elna, etc.
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un altre centre inclòs a la Xarxa –tot i que tampoc està registrat– és el
Museu d’Història de la immigració, amb seu a sant adrià del Besòs, i de
titularitat municipal. El seu projecte museogràfic encarà està per desplegar
–pendent d’una ampliació arquitectònica– i avui és més un centre de documentació que un museu, però darrerament ha adquirit una peça emblemàtica: el vagó d’un tren sevillano, que es pot visitar.

7 i 8. turó del Merengue (camarasa, Front del segre). detall de les trinxeres reconstruïdes (2009).
Fotografia: F. Xavier Menéndez.

un dels espais pioners en ser museïtzat fou el Memorial de l’Exèrcit popular de pujalt. Es tracta d’un jaciment arqueològic en la més estricta de les
accepcions, ja que allà s’han excavat i restaurat les restes d’un campament
d’instrucció de l’exèrcit de la república. El projecte, impulsat per un petit
ajuntament de dos-cents habitants, va comptar amb un primer suport de la
diputació, ja el 2005, i, posteriorment, va rebre un impuls del departament
de cultura de la Generalitat, el 2007, que va permetre una primera actuació
d’arranjament dels itineraris i de reconstrucció i museïtzació dels refugis,
barracots, tendes suïsses, latrines, nius de metralladores, etc., realitzada per
l’empresa local cat patrimoni, i amb uns costos limitats gràcies als proveïdors del poble. inaugurat el 2008, ara estan immersos en el projecte del
centre d’interpretació, en un nou edifici in situ. pujalt és el paradigma de
l’ús del patrimoni memorial per revitalitzar el turisme i el teixit econòmic
local. i ho diuen sense matisos.
també té caràcter d’un parc eminentment arqueològic el dels Búnquers de
Martinet i Montellà, a la cerdanya, on l’empresa transversal ha museïtzat
una petita part de la línia de búnquers franquistes construïts en els anys 40.
compten, però, des del primer moment, amb un centre d’interpretació petit,
encara que molt ben dissenyat i realitzat des del punt de vista museogràfic.
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també se n’han recuperat a la Guingueta d’àneu i a la vall de cardós. cal
remarcar igualment en aquest territori la petita presó-museu camins de la
llibertat a sort i la casa Bonifaci Museu de llimiana. sense deixar el pallars, hem d’esmentar també els búnquers franquistes del Front del pallars
(Vilamur) i l’itinerari pel poble reconstruït de tírvia.
un altre àmbit d’intervenció han estat els escenaris de la Guerra civil a
lleida, concretament al front del segre. El pla d’espais ha estat realitzat per
la universitat de lleida, amb un equip dirigit per conxita Mir, per encàrrec
del Md. la realització més potent s’ha portat a terme al turó del Merengue
(camarasa), on s’han reexcavat i reconstruït, amb planxes de fusta i sacs
terrers, els refugis i les línies de trinxeres on els franquistes van resistir
l’escomesa republicana. la intervenció s’ha fet amb rigor arqueològic i el
resultat és altament instructiu, ja que la reconstrucció i les retolacions verticals permeten al visitant conèixer i prendre consciència d’un episodi terrible
que cal transmetre i commemorar. també s’ha de destacar la senyalització
d’espais i indrets fets a cervera i, en general, a la segarra.

9. turó del Merengue (camarasa, Front del segre). Monòlit commemoratiu a les víctimes de
l’enfrontament. Es un exemple més de placa amb
text asèptic (2009). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
10. ruta d’espais de la Guerra civil a cervera i la
segarra. Espais de la reraguarda. retolació urbana
(2008). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
11. camp d’aviació de la república de Els serrals
(santa Margarida i els Monjos). Entrada al refugi
i monument commemoratiu (2009). Fotografia: F.
Xavier Menéndez.
12. trinxeres de les devees (la Fatarella, terres de
l’Ebre) (2010). Fotografia: F. Xavier Menéndez.

una de les tipologies més extenses al territori són els refugis antiaeris. a
part dels que ja hem esmentat, cal citar els d’agramunt, Flix, roses, palamós, Girona, calella, la Garriga, sabadell, sant adrià del Besòs, Gavà..., tots
inclosos a la Xarxa.
un altre dels espais més recuperats són els camps d’aviació de l’exèrcit republicà. a la Xarxa del Md hi ha els de celrà, alfés, la Garriga-l’ametlla-les
Franqueses del Vallès, sabadell, els serrals (els Monjos-la ràpita) i la sènia,
així com les bateries antiaèries de sant pere Màrtir (Esplugues de llobregat).
recentment (a principis de 2011), s’hi han incorporat els espais de la Vall
d’aran (ruta del Maquis), els espais i refugis de tarragona, i també un nou
equipament cultural de tipologia innovadora, can riera Espai de Memòria
de l’Hospitalet de llobregat, consistent en un centre de serveis i recursos
especialitzats en Md adreçat als centres docents. can riera està dotat amb
aules, un centre de documentació i una petita exposició permanent, i ofereix tallers pedagògics i rutes antifranquistes per la ciutat.
per altra banda, s’han dignificat i monumentalitzat les fosses comunes de
Girona, tarragona i lleida, a més de les de camarasa i cervera.
un cas a part és el de Barcelona, insuficientment representada a la Xarxa.
no tenim espai en aquest article per referir-nos a aquest aparent desencontre entre la ciutat i el Md. la qüestió és llarga i complexa. Barcelona és, sens
dubte, el municipi amb més patrimoni memorial del país del període 19311980. al llarg dels anys, les actuacions fetes són innombrables, sobretot
commemoracions a l’espai públic, però molt desiguals i sense un programa
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global i coherent. El Museu d’Història de Barcelona (MuHBa) gestiona el
refugi 307 –que no forma part de la Xarxa del Md– i impulsa el projecte de
recuperació de les bateries antiaèries del turó de la rovira, amb suport del
Md, i que sí que hi és. aquest darrer espai obrirà al públic el 2011. un altre
fet rellevant succeït a Barcelona ha estat el tancament del Museu Militar de
Montjuïc, el 2008. tal vegada, la desaparició d’un museu sense que s’hagi
debatut prou què fer amb les seves notables col·leccions.

Els Espais dE la Batalla dE l’EBrE
Hem deixat per al final les terres de l’Ebre. Els espais de la Batalla de l’Ebre
(que gestiona el coMEBE, ja esmentat més amunt) ja compten amb cinc
centres d’interpretació i amb una quinzena de llocs històrics visitables, com
ara refugis, trinxeres reconstruïdes i altres escenaris bèl·lics i commemoratius, entre els que cal remarcar el poble Vell de corbera, població anorreada
i que no fou reconstruïda, que ofereix, per tant, un paisatge parcialment
intacte del que va passar el 1938. El coMEBE també disposa de dos llocs
commemoratius: la cota 705 de la serra de pàndols, amb un monument
en homenatge als combatents, i el Memorial de les camposines, dedicat a
tots els participants en la batalla, que exposa històries de vida de soldats
de tots dos fronts i acull l’ossera en què es dipositen les restes aïllades que
de tant en tant apareixen en superfície als escenaris bèl·lics. tots aquests
espais, la majoria a l’aire lliure, estan museïtzats amb plafons metàl·lics i
de fusta que expliquen el context del combat en general i el protagonisme
de l’espai en particular, amb fotografies d’època i mapes de situació. penso que el relat museogràfic in situ és, en general, suficient i eficient, amb
elements ben dissenyats i instal·lats. En canvi, la senyalització (tant dels
centres d’interpretació com de la resta d’espais) a les carreteres és bastant
deficient, i de vegades costa trobar-los.
també hi ha deficiències museogràfiques al poble Vell de corbera, amb
diferència l’indret més suggeridor i desaprofitat, i amb més possibilitats.
a més de la contaminació o soroll que proporciona la instal·lació artística
disseminada per tot l’indret amb les lletres de l’alfabet–molt discutible des
del punt de vista estètic–, s’hi troba a faltar una major descripció in situ
dels diversos edificis avui enrunats i, en tot cas, un centre d’acollida que
orienti i contextualitzi la visita dins mateix del jaciment, més enllà del
centre d’interpretació 115 dies que també es troba a corbera, però a uns
quinze minuts del lloc. l’església, que era visitable i ara es troba tancada per
amenaça de ruïna, sens dubte és el lloc idoni per fer-lo.
Els cinc centres d’interpretació del coMEBE són el de pinell de Brai (les
veus del front), que fou el primer, inaugurat el 2005; el de Batea (Hospitals
de sang); corbera (115 dies) i Vilalba dels arcs (soldats a les trinxeres), tots
tres oberts el 2008; i el de la Fatarella (internacionals a l’Ebre), que ha estat
el darrer a ser inaugurat, el març de 2010. són espais petits, però suficients,
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13. poble vell de corbera d’Ebre. 2010. Fotografia:
F. Xavier Menéndez.
14. trinxeres dels Barrancs (Vilalba dels arcs, terres
de l’Ebre) (2005). Fotografia: F. Xavier Menéndez
15. cota 705. serra de pàndols. Monument a la
lleva del Biberó (2010). Fotografia: F. Xavier Menéndez. dedicada, però, a tots els combatents de la
Batalla de l’Ebre.
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que expliquen monogràficament diferents aspectes de la Batalla de l’Ebre.
un d’ells, el de corbera, força més espaiós, té vocació de ser el centre mare i
globalitzador de tots, ja que, a més d’explicar l’afectació del combat a corbera, narra els 115 dies de la batalla de l’Ebre, de manera extensa, completa
i cronològica, en tots els fronts.
Han estat dissenyats i museografiats per professionals i empreses competents, amb un resultat positiu, equilibrat i rigorós, i amb unes inversions
moderades. tots presenten peces originals (armament i objectes de la vida
quotidiana), juntament amb documents i diaris de l’època, fotografies, maquetes i reconstruccions a escala 1:1 de diversos ambients: hospitals de
campanya, trinxeres, estances domèstiques, etc., amb maniquins. l’ambient
de les sales és notablement fosc, amb il·luminacions que emanen des de
les mateixes vitrines i plafons, i que facilita també la visió dels nombrosos
recursos audiovisuals. cada centre també disposa d’un vídeo introductori,
amb pel·lícules d’època i gravacions de testimonis, que emmarca cadascun
dels àmbits temàtics.
Hem d’afegir un sisè centre d’interpretació, el centre d’Estudis de Gandesa, darrerament incorporat al coMEBE. Es tracta d’un museu creat a les
antigues escoles de la població per un grup d’estudiosos i col·leccionistes
locals. ara està immers en un procés de modernització museogràfic,
però durant molts anys va consistir en una acumulació de bales, armes,
carcasses de projectils, cascs, insígnies i altres materials purament “arqueològics” que els promotors havien anat recollint dels camps de confrontació i dipositant en vitrines, per tal de difondre –amb uns plafons
casolans– les vicissituds de la batalla de l’Ebre. El fet és que quan es va
crear el coMEBE, aquest centre i aquesta entitat (i de passada la capital
de la comarca i el seu ajuntament) no van ser convidats a participar-hi.
En un primer moment, tal vegada per excés d’academicisme i de purisme universitari (també amb qüestions polítiques pel mig), el projecte de
museïtzació de la Batalla de l’Ebre es va permetre el luxe de discriminar i
deixar de banda els que realment disposaven de “col·lecció”. En fi, aquesta situació ja està feliçment superada. El coMEBE, format inicialment
el 2002, per la Generalitat, el consell comarcal de la terra alta i sis
ajuntaments de la comarca, es va ampliar el 2005 a onze consistoris, i a
quinze el 2007.
El projecte de recuperació dels espais de la Batalla de l’Ebre s’ha anat
desenvolupant de manera sostinguda, des del primer, elaborat per Edmon
castell i lluís Falcó (1999), impulsat des del taller de projectes i des del
departament de didàctica de les ciències socials de la uB, sota la direcció,
entre d’altres, de Xavier Hernández. amb la configuració definitiva del coMEBE (2002), el control científic canvià de mans, i ja menat per Josep M.
solé sabaté i lluís tormo, es féu l’encàrrec del pla director dels espais de la
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Batalla de l’Ebre a l’empresa artimetria Estratègies per la cultura, dirigida
per antoni laporte (2003).
El pla establia un seguit de centres d’interpretació i d’espais rehabilitats pel
territori, que, com hem vist, s’han anat executant de manera eficient i sostinguda, sobretot des que el coMEBE es vinculà al Memorial democràtic, el
2008. però ja molt abans del moment actual, en què el nou govern català
en podria qüestionar la dimensió, aquest ja ha anat exterioritzant evidents
símptomes d’esgotament i d’insostenibilitat. com hem dit, aquest organisme
compta a la terra alta amb cinc centres d’interpretació (sis amb Gandesa)
i amb quinze indrets més, visitables. l’existència de tants centres –petits
i, com hem dit, ben museografiats–, però tan dispersos, sense una central
potent, comença a passar factura. Els ajuntaments titulars, l’any 2010, n’han
tancat al públic dos: el de soldats a les trinxeres de Vilalba dels arcs, inaugurat el 2008, i el d’internacionals a l’Ebre de la Fatarella, obert nou mesos
abans. El problema és evident: en aquesta etapa de crisi i de retallades, els
alcaldes no en poden assumir el manteniment ordinari i les despeses de personal. també han anat tancant, durant els darrers temps, d’altres en diversos períodes al llarg de l’any, també per problemes de personal, per la qual
cosa s’oferien a grups i escoles previ horari concertat. també alguns dels
“jaciments” (com les trinxeres i refugis reconstruïts a l’aire lliure) presenten
problemes de conservació i manteniment. per altra banda, més amunt ja
hem apuntat les deficiències quant a senyalització a les carreteres.
un altre problema d’aquesta Xarxa és la manca d’un centre neuràlgic potent,
d’una autèntica capçalera, que faci de centre de recepció de visitants i els redirigeixi a les diferents rutes, centres i espais. se’m dirà: si ja hi és! És el 115
dies de Corbera. Efectivament, aquest té aquesta vocació. És un centre més
gran que els restants –no gaire, però també disposa d’espais tècnics i de centre
de documentació– i que, a més d’explicar corbera, fa un relat cronològic de
tota la batalla. però no n’hi ha prou. no fa el paper de gran centre capçalera. la Xarxa d’Espais de la Batalla de l’Ebre necessita un autèntic museu,
gran, potent, que faci de locomotora del projecte, que en sigui el buc insígnia.
però, en comptes de prioritzar una capçalera forta, s’ha optat per la creació de
petits centres d’interpretació temàtics (potser excessius) i per la rehabilitació
d’espais al territori (potser no calia tants), abans de tenir realment els mitjans econòmics i humans per poder assegurar, en tots, l’atenció al públic, així
com el manteniment i la senyalització necessaris. la mateixa arquitectura del
projecte preconitzava aquest model dispers: un consorci local, constituït per
tants ajuntaments, el que vol és tenir a cada poble una part del tot. tots volen
beneficiar-se, lògicament, del turisme memorial que genera. però aquest model
descentralitzat, equilibrat des del punt de vista del territori, amb un treball en
xarxa horitzontal, s’està revelant, a l’hora de la veritat, com un projecte insostenible, repetitiu, excessiu, difícil de vendre (quants espais pot anar a veure en
un dia un visitant de l’àrea Metropolitana de Barcelona?)
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Els rEptEs i conFlictEs QuE coMporta la MusEÏtZació dE
la MEMòria
la recuperació del patrimoni memorial i la seva museïtzació, una matèria
tan sensible, lògicament genera controvèrsies i conflictes. Hi ha agents que
són extremadament crítics amb algunes intervencions memorials, sobretot
en sectors acadèmics i universitaris, molt polititzats, i en gran part de les
associacions del sector. aquestes contradiccions s’han palesat i debatut recentment en el congrés internacional “Espai urbà, memòria i ciutadania”,
celebrat a Barcelona (15-18 de març 2011), organitzat pel Memorial democràtic i pel cEFid-uaB.

18

16. Memorial de les camposines (la Fatarella, terres
de l’Ebre) (2005). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
17. Memorial de les camposines (la Fatarella, terres
de l’Ebre) (2005). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
18. Fulletó de la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial democràtic

En primer lloc, cal dir que els historiadors han valorat tard i malament
el patrimoni memorial. no l’han considerat una font de recerca històrica.
tampoc la societat civil s’ha mobilitzat per recuperar-lo i mantenir-lo, i
més aviat hi ha hagut una manca de demanda social en aquest terreny. En
aquest context, s’han perdut irremeiablement molt elements, monuments,
plaques o pintades –sobretot franquistes– enmig de la indiferència ciutadana. En molts casos, les destruccions han estat impulsades i celebrades
per sectors socials progressistes, com a alliberament i expiació. la sensibilització per la recuperació d’aquest patrimoni és, per tant, un fenomen
tardà i recent.
És evident que l’explotació del patrimoni cultural és un recurs de dinamització econòmica i turística. així ho entenem els gestors patrimonials,
i també molts ajuntaments que el consideren un pol de desenvolupament
econòmic. això és perfectament compatible amb el rigor científic, el gaudi
i la transmissió de coneixement històric.
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però, quan parlem de la Guerra civil i el franquisme, estem treballant amb una
matèria delicada, sensible, amb víctimes i victimaris, amb vencedors i vençuts,
amb protagonistes directes que han patit presó, tortura, exili i oblit, o amb els
seus familiars i descendents. El relat històric no es pot frivolitzar ni banalitzar.
s’ha d’elaborar un discurs ètic i valent; rigorós, però just; objectiu, però crític;
equànime, però compromès; amb valors de pau i de justícia, que reivindiqui
la vàlua de la democràcia, la llibertat i la justícia social, i sense ser pamfletari.
cal intentar crear empatia. se’m dirà: això és el que correspon a tot museu.
Efectivament, qualsevol ha de transmetre valors, ha de practicar un discurs
obert que porti el visitant a fer-se preguntes, ha d’intentar ser una àgora que
generi coneixement, però també dubtes, que no defugi el conflicte, que conciti
el debat i el diàleg, que comuniqui sensacions i emocions, que formi ciutadans
conscients i responsables. però, quan estem parlant de memòria democràtica,
aquest deure que tot museu té es converteix en quelcom imprescindible, en
una condició indispensable. per tant, els centres i espais de Md no poden fer
només història, han de fer memòria. però això no es pot portar a terme sense
exposar els fets històrics, científicament, pedagògicament, però, a més, els
espais i el seu patrimoni tangible han d’explicar alguna cosa més: el que van
significar aquells actes per al país i per a les persones que es van sacrificar, al
mateix temps que reten homenatge, reivindiquen, recorden, reparen i dignifiquen els seus protagonistes. aquesta dualitat entre memòria i història –són els
centres del Md espais de memòria, o simplement d’història?– és un dels debats
que actualment es plantegen els diversos agents del sector. un debat, creuat pel
patrimoni. són conceptes diferents, però mentre uns volen combinar ambdues
accions en una estratègia memorial (és el meu cas) i parlar d’espais de memòria
amb història, d’altres insisteixen a separar-los i a no barrejar-los. de fet, molts
ja prefereixen parlar de “memòries”, més que de memòria. perquè són plurals,
subjectives, i personals.
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19 i 20. centre d’interpretació 115 dies (corbera
d’Ebre, terres de l’Ebre). imatge del muntatge museogràfic (2010). Fotografia: F. Xavier Menéndez.
21. centre d’interpretació internacionals a l’Ebre (la
Fatarella, terres de l’Ebre). s’observa dos grups de
banderes, les dels països que donaven suport a la
república i les que donaven suport a Franco. Entre
les darreres, destaca la bandera nazi, que provoca
rebuig en un sector de visitants (2010). Fotografia:
F. Xavier Menéndez.
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22. Mapa i relació de centres i espais de la Xarxa
d’espais de Memòria del Memorial democràtic

crec que, en línies generals, els espais de la Xarxa contextualitzen amb
eficàcia els fets històrics, combinant raonablement el coneixement amb la
transmissió de valors democràtics i amb l’homenatge als combatents. crec
que sí, que fan memorial. però algunes propostes museogràfiques (i ara em
refereixo més concretament als escenaris de l’Ebre) són posades en dubte per
alguns sectors, que no accepten veure en una mateixa vitrina els uniformes
dels dos bàndols, que no digereixen bé veure les propagandes dels dos exèrcits equiparats en un mateix centre, que no aproven que a les camposines
convisquin plafons amb històries de vida de soldats franquistes i republicans, que creuen que una simple cronologia de la batalla de l’Ebre és asèptica
i imparcial. En definitiva, desconfien d’una museografia massa neutral, equidistant, que no converteix els espais realment en llocs de memòria, que abusa de la “ideologia de la reconciliació” i del consens. també constaten que a
les plaques dels monuments hi apareixen poc els valors republicans, que es
reivindica molt la pau i la llibertat, però poc la república. no dubto que una
visió anivelladora (en una batalla sempre hi ha dos bàndols) sigui dolorosa
per als antifranquistes. Encara recordo com mig autocar de l’associació El
pont de la llibertat-l’Hospitalet antifranquista se’m va enutjar quan vam
visitar el centre internacionals a l’Ebre de la Fatarella. s’hi exposaven, en un
cantó, les banderes dels països que van nodrir les Brigades internacionals. i a
l’altre lluïen les dels països que van ajudar Franco: la portuguesa, la italiana i
l’alemanya, amb la creu gammada nazi, que va indignar i ofendre uns quants
dels meus acompanyants. però si pensem en els joves, que són els que han
d’entendre el que vam perdre i el que ens va costar tant de reconquerir, no
podem renunciar a emprar l’imaginari feixista, la simbologia franquista, per
exposar i il·lustrar els fets. per això, hem de retirar els símbols franquistes de
l’espai públic, és clar, però lluny de destruir-los, s’han de lliurar als museus.
cal ser capaços, doncs, d’explicar la pluralitat –dels dos bàndols, i fins i tot
dins de cada un– sense caure en el neutralisme. però no és fàcil. Es poden
integrar espais franquistes –com ja es fa: búnquers del pirineu, el Merengue, el coll del Moro... però, i els espais estrictes de memòria franquista?
Es pot integrar el via crucis requetè de l’Ebre? o fent la pregunta pel broc
gros: es pot reciclar el Valle de los caídos? Es pot museïtzar? Evidentment,
és patrimoni, ens agradi o no: no es pot destruir. però serveix per explicar
Memòria democràtica? Es pot museïtzar “Via laietana”? o és fer topografia
del terror? Jo crec que sí, que amb tècnica museogràfica, es pot aconseguir.
Bé s’ha fet amb els camps de concentració nazis. i no se m’acut res de
més terrible. però, quins en són els límits? És exposable el garrot de puig
antich? posaré un darrer exemple: al cementiri de lleida hi havia diverses
fosses comunes, de víctimes del franquisme, però també amb persones que
van patir la violència revolucionària. s’han dignificat totes dues. i és que si
volem fer memòria democràtica de veritat, hem d’homenatjar les víctimes
del franquisme, però també hem de reconèixer les dels incontrolats de la
rereguarda republicana.
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Xarxa
d'Espais de Memoria
de Catalunya
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un altre dels retrets que es fa a la Xarxa d’Espais del Md és que la gran majoria pertanyen a un període concret: la Guerra civil. En canvi, n’hi ha pocs
d’especialitzats en l’antifranquisme o simplement en l’època franquista. però
aquest fet, ben evident, no respon a una intencionalitat política destinada
a menystenir l’antifranquisme, sinó que simplement la Xarxa s’ha bastit a
partir de la realitat patrimonial del territori, on domina l’arqueologia de la
Guerra civil. En qualsevol cas, és cert que cal reequilibrar-la, i serà bo que
el Md prioritzi en el futur aquell període.
Finalment, acabo fent referència a un altre dels conflictes i retrets que genera la Xarxa: la simplificació de l’oferta cap a un “turisme memorial”, que
ja hem esmentat més amunt. alguns sectors consideren que la integració
de les rutes i centres de Md en packs globals de desenvolupament turístic
frivolitza, banalitza i degrada el projecte memorial, i que pot degenerar en
turisme de guerra, en parcs temàtics amb dosis de morbositat, perversitat i
mercantilisme. El perill hi és, però es combat amb rigor, gestió i professionalitat. i, sobretot, es gestiona sense renunciar a actuacions tendents a captar
públics. perquè, sense visitants, a qui transmetrem els valors de la Memòria
democràtica?

democràtic Generalitat de catalunya – cEFid uaB.

iniesta, Montserrat (en
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democràtic: entre el valor cívic i el valor afegit:
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menéndez Xavier (2005) «la recuperació de la memòria: estat de la qüestió a catalunya” (dins el dossier
«les Fosses comunes: la memòria soterrada»). L’AVENÇ.
Revista d’Història i Cultura, núm. 299 (2005).
per veure la situació el 2004, i copçar-ne
l’evolució set anys després, vegeu també el dossier monogràfic «Els museus militars: museïtzar
la guerra, impulsar la pau». a: Mnemòsine. Revista catalana de Museologia, núm. 1 (2004), amb
treballs de J. surroCa, J. montlló, x. Hernández,
e. Castell, ll. FalCó, a. laporte, e. puJol i altres.
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El Museu d’Història dels Jueus, Girona
sÍlVia Planas MarCÉ.
directora del Museu d’Història dels Jueus
1

1. Pati del museu. Fotografia: © Museu d’Història dels Jueus.

«Aquest és un museu petit, però perfecte i emocionant,
un museu que “obre” els ulls. Gràcies per la visita i pels
records d’una vida jueva que aquí va florir sense igual.»
l’escriptor israelià amos oz va escriure aquesta dedicatòria al Llibre de visites del Museu d’Història dels Jueus, el 30 de setembre de 2010. les seves
paraules són un bon reflex de l’objectiu primer de la institució: obrir els ulls
a les persones visitants, i explicar, recordant-la, la història d’una vida jueva
que va tenir al nostre país i a la nostra ciutat un moment d’esplendor com
pocs altres.

1 organisme creat el 1992 i constituït per
l’ajuntament, la diputació i la Generalitat.
2 renée sivan (israel), Joan Boadas, Joan Casanovas, Pere Freixas, assumpció Hosta i sílvia Planas
(Girona) en van realitzar i redactar el primer projecte museogràfic el 1991.

a inicis dels anys 90 del s. XX, l’ajuntament de Girona, a través de
l’organisme municipal Patronat Call de Girona,1 definia el projecte de creació
d’un museu i d’un centre d’estudis que tenien com a objectiu recuperar, estudiar, conservar i difondre la història de la Catalunya i de la Girona jueves.
En l’elaboració, hi van participar tècnics i tècniques municipals especialistes
en documentació, art, història i disseny i van comptar amb l’assessorament
d’una museòloga israeliana amb molta experiència en la concepció de museus d’història jueva.2 la proposta era crear un espai que recollís i que expliqués una història, més que no pas un museu fonamentat en una col·lecció i
una exposició d’objectes relacionats amb la cultura hebrea.
Val a dir que aquesta prioritat la corroborava la pràctica inexistència
d’objectes originals referents a la cultura jueva medieval, que, d’haver
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existit, haurien permès el bastiment d’una col·lecció museològica pròpia.
les comunitats hebraiques que van viure a Catalunya a l’edat mitjana van
deixar molt poques restes físiques. d’una banda, perquè la seva cultura és
poc donada a la creació artística material, i no hi ha un llegat important
en aquest aspecte, exceptuant els magnífics manuscrits il·luminats i alguns
objectes d’ús litúrgic remarcables. de l’altra, perquè més de cinc-cents anys
d’absència han significat forçosament la pèrdua de la majoria dels vestigis
arquitectònics i arqueològics, tot i que n’han sobreviscut algunes restes
de gran importància, com la col·lecció de làpides funeràries hebraiques de
Girona,3 procedents del cementiri jueu de Montjuïc, o el micvé (bany ritual)
de Besalú. aquests elements, juntament amb els traçats dels calls, ben conservats a diverses localitats catalanes, entre elles, i principalment, Girona,
permeten una bona aproximació a la cultura jueva. Però la recerca s’ha de
completar amb altres elements, sobretot amb l’estudi de la gran quantitat de
documentació relacionada amb les comunitats hebrees que s’ha conservat
als arxius catalans, i que és una eina fonamental per a la recerca en profunditat de la vida jueva catalana medieval.
tot just iniciar el projecte, doncs, es va fer evident que es podia comptar
amb les poques restes materials que es tenien a l’abast, però que aquestes ni
podien ni havien de ser l’única base sobre la qual es fonamentaria el museu.
Calia l’estudi i la interpretació de la documentació, tant com el dels treballs
–alguns excel·lents– que fins al moment ja s’havien dedicat a la història de
les comunitats jueves catalanes.
aquesta fou la tasca principal de l’institut d’Estudis nahmànides, creat el
1997 per dotar de corpus científic el museu i per ajudar a donar contingut
al projecte museogràfic.

un MusEu quE oBrE Els ulls... a una Història CoMPartida
El principal propòsit era recuperar una història i explicar-la a la gent, intentant captar l’interès, i arribar al màxim segment de població possible, a
grups de diferents edats, creences i procedència, ja que es volia un museu per
a tothom. Es va partir d’un concepte que és clau en la pròpia definició del
museu: la història. El nom així ho expressa: Museu d’Història dels Jueus.
no es tracta d’un “museu jueu”, ni tampoc “del judaisme”, sinó d’un indret
que explica la història de la comunitat jueva, sense oblidar que aquesta està
inserida en l’entorn i que constitueix una part important de la història del
país. En el procés de creació i redacció del projecte, sempre es va tenir molt
present que aquella narració no es podia explicar sense contextualitzar-la.

3 la col·lecció de làpides hebraiques es pot admirar
2

2. l’expulsió. Fotografia d’una sala del museu. Fotografia: aniol redresa. © Patronat Call de Girona.
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3. Col·lecció de làpides hebraiques. Fotografia
d’una sala del museu. Fotografia: Josep Maria oliveras. © Patronat Call de Girona.
4. la cultura i el pensament, noms il·lustres. Fotografia d’una sala del museu. Patronat Call de Girona.
Fotografia: aniol redresa. © Patronat Call de Girona.
5. la sinagoga. Fotografia d’una sala del museu. Fotografia: aniol redresa. © Patronat Call de Girona.

així doncs, i segons aquestes prerrogatives, el museu proposa un recorregut a través d’una part de la història de Catalunya i de Girona, alhora que
presenta una trajectòria que s’inclou en les del país i la ciutat, dels quals la
població hebrea fou part. El recorregut museològic vol presentar la incidència i la separació, la dicotomia i el camí comú, entre les comunitats jueva i
cristiana, forjadores totes dues, tot i que amb diferents graus i intensitats,
de la història medieval catalana.
El desenvolupament que l’economia, la ciència i la cultura del país van tenir
a l’edat mitjana es deu en bona part a la creació i a l’activitat de les comunitats jueves. igualment, la trajectòria social té molt a veure amb la presència
hebrea i a la relació de coexistència i de relativa multiculturalitat4 que es
va establir entre la població cristiana, dominant, i la jueva, minoritària.
una història de trobades i de xocs, de relacions i d’enfrontaments, que és
encara molt desconeguda; en aquest punt, el museu té una tasca didàctica
molt important: obrir els ulls a una cultura diferent i apropar a les persones
visitants aquest passat que ens és comú.

un MusEu eMocionAnt... PEl ContinGut i PEl ContinEnt
El fet de centrar-se a explicar una història que va ser arraconada i oblidada,
tant com el fet que aquesta és, com tantes altres, una crònica de persones
vençudes, de comunitats marginades, d’homes i de dones perseguits a causa
de les seves creences i tradicions, podien haver originat que el MHJ es convertís en un lloc de reivindicació nostàlgica d’un passat perdut, en un indret
avesat al victimisme i al sentiment llagrimós. des del principi es va intentar
que no fos així. l’objectiu era recollir un relat, estudiar-lo amb rigor i profunditat i difondre’l com a part essencial de la història de la ciutat i del país.

4 sempre tenint en compte el que aquest concepte significa en un entorn de la societat de l’edat
mitjana, cristiana per antonomàsia, i defugint
l’anacronisme que suposaria fer-ne una interpretació actual i aplicar-la a l’època medieval.
5 Jaffudà Bonsenyor, jueu barceloní, s. Xiii, la recull
al llibre de paraules i dits de savis e filòsofs.

així, en el recorregut, es posen de relleu els trets diferencials de la comunitat jueva, com ara alguns aspectes de la vida privada i familiar, el còmput
i el festeig del temps, la cuina i les lleis de l’alimentació o els rituals i la
litúrgia; alhora, també es reflecteixen aquells punts amb què la comunitat
jueva va contribuir al desenvolupament del país, sobretot des de l’àmbit de
les ciències i la cultura. Certament, a l’hora d’exposar la violència, la marginació i la persecució a què fou sotmesa, el museu pren partit i, d’alguna
manera, denuncia el que, en qualsevol context històric i cronològic, és i ha
de ser denunciable: la persecució de persones innocents a causa de les seves
creences i sentiments. Però, al mateix temps, l’entitat també es refereix, i les
exposa, a les relacions fructíferes entre ambdues comunitats i la magnífica
creació intel·lectual i científica de la cultura hebrea, que va donar un gran
ressò a la gironina i catalana medievals. El museu, en definitiva, presenta
tant la quotidianitat, com l’esplendor i la tragèdia pròpies d’una història
de més de sis-cents anys, de manera que la fórmula aplicada en aquest cas
bé podria ser la següent: “Convé al savi que no haja ànsia de ço que ha
perdut, mas que guard ço que li és romàst.”5
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6. Quetubà (contracte matrimonial) 1377. Peça del
Museu. Fotografia: Josep Maria oliveras. © Patronat
Call de Girona.
7. atles de Cresques. Fotografia d’una sala del museu. Fotografia: aniol redresa. © Patronat Call de
Girona.

6 CoHEn, Esther (1999). el silencio del nombre.
interpretación y pensamiento judío. Barcelona: anthropos.

7

En totes les ocasions que ha estat possible, les persones individuals són
les autèntiques protagonistes dels espais del museu; dones i homes amb
noms propis que els diferencien i els individualitzen i, per això, els fan presents tant en la història com en el recorregut museològic. al llarg d’aquest,
s’esmenten jueus i jueves particulars, amb fets vitals propis i concrets que
en algunes ocasions també relata el discurs del museu. no són només “una
comunitat”, no formen un “grup impersonal”, ans són rahel, david Bonet
Bonjorn, Ester Caravita, Mayrona, regina Cresques, Mossé ben nahman,
astruc lobell, Bonastruc desmestre i tants d’altres. la institució rescata els
seus noms de l’oblit del temps i els dóna un paper protagonista en el relat
de la pròpia història, perquè, com digué Jacques derrida, “el nom és l’únic
objecte i l’única possibilitat de la memòria.”6
En referència al protagonisme de les persones individuals en el procés històric, és important constatar que el MHJ té present la participació i l’aportació
de les dones, tant des del punt de vista de les imatges i objectes exposats
com des de la perspectiva de les històries que s’expliquen en el recorregut
o les llistes de noms propis que conformen alguns dels àmbits. aquest és
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un aspecte important que tant de bo que en un futur ja no sigui necessari,
però que actualment encara cal tenir en compte. la perspectiva i l’aportació
femenines a la trajectòria històrica són elements que caldrà anar integrant
en tot discurs historiogràfic i museogràfic que es vulgui tenir com a complet.

8. atles de Cresques, detall de la reproducció. Fotografia: Josep Maria oliveras. © Patronat Call de
Girona.

un altre aspecte que dóna al museu una certa originalitat i diferència és la
seva ubicació. s’aixeca al bell mig del call de Girona, i ocupa un espai que
era part de la darrera sinagoga gironina, venuda per la comunitat jueva el
juliol de 1492, a causa del decret d’expulsió.
d’aquell complex comunitari, que comprenia una sala d’estudi, oració i
reunió, un espai destinat a les dones, uns banys rituals, una petita escola
talmúdica, un escorxador i un forn, a banda de pous, horts, eixides i carrerons, no en queda res. Cap dels murs originals resta dempeus, ni cap de les
sales correspon a un espai concret de la vida comunitària. Però la perfecta
delimitació ens la donen els documents i l’arqueologia, i esdevé corroborada
per un sentiment que hi conforma un espai de memòria i que converteix
el museu en un lloc que evoca una època passada que es fa molt present.
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9

Es conforma, així, un conjunt d’espais materials i immaterials que evoquen
l’antiga vivència jueva de Girona, i el museu esdevé la veu del call, un
indret que conserva l’alè de vida jueva dels segles passats, dels llocs compartits amb la llei i amb la tradició, amb els avantpassats i amb la memòria.
i el recorregut museològic presenta a les persones visitants uns “espais de
call fets a redós de ritus ancestrals, i de tradicions eternes, racons de vida
oberts a un món íntim i segur; espais serens, pausats, allunyats del tràfec i
dels crits dels carrers de la ciutat.”7

El disCurs i la MusEoGraFia

10

9. arracades de plata, s. Xiii, Girona. Peça del Museu. Fotografia: Josep Maria oliveras. © Patronat Call
de Girona.
10. sivella de bronze, s. Xiii, Girona. Peça del Museu.
Fotografia: Josep Maria oliveras. © Patronat Call de
Girona.

Ja s’ha esmentat que el museu s’ubica en un conjunt d’edificis del centre del
call de Girona. la rehabilitació es va fer a partir d’un projecte arquitectònic
modern, que respecta l’antigor de les construccions, però que, a la vegada,
estableix un diàleg amb l’entorn. Consta de dues plantes amb un recorregut
que s’estructura en dotze àmbits temàtics diferents, que mantenen entre
si una relació cronològica i conceptual. la primera, inaugurada l’octubre
de 2003, explica els aspectes més distintius de la cultura jueva, des de la
perspectiva de la vida quotidiana i familiar, però també des de l’expressió
religiosa i litúrgica; els sis àmbits que la constitueixen fan referència a
les celebracions familiars i religioses, el còmput del temps, el cicle vital,
l’alimentació i la vida religiosa, amb la sinagoga com a element aglutinador i el cementiri com a indret de memòria col·lectiva de la comunitat. En
aquest àmbit és on s’exposa la magnífica col·lecció de làpides hebrees, datades entre el 1198 i el 1445, procedents del cementiri de Montjuïc de Girona.
la segona planta, que data del 2007, consta de cinc àmbits que exposen
la gran rellevància cultural i científica que varen tenir les comunitats jueves, d’entre les quals sobresurt la de Girona. En aquest punt, hi ha una
referència explícita a la gran figura del judaisme català medieval, el mestre
gironí Mossé ben nahman. En l’àmbit dedicat a les activitats professionals
i econòmiques, hi destaquen l’astrònom d’origen gironí Jacob ben david
Bonjorn, les dones jueves prestamistes de Girona i la important participació
d’aquestes en les pràctiques mèdiques i de cura del cos femení. igualment
s’exposa en una gran fotografia il·luminada l’atles dels Cresques, de 1373,
probablement l’element més significatiu de la cartografia medieval. Els tres
àmbits finals relaten els períodes de violència i marginació que varen patir
les comunitats jueves, el procés de conversió forçada a què varen ser sotmeses, i finalment, la seva desaparició formal de la geografia catalana, a causa
de l’expulsió de 1492.

7 Extret del plafó de la primera sala del Museu
d’Història dels Jueus (text de sílvia Planas, 2003).

El MHJ no disposa, ja s’ha dit abans, de grans tresors materials. Es recorre
a la iconografia, abundant i molt interessant, que s’ha conservat en manuscrits il·luminats judaics, i també als retaules gòtics o als dibuixos dels notaris cristians. Fotografies il·luminades de grans dimensions, audiovisuals i
plafons, es complementen amb una petita però interessant col·lecció de joies
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i atuells domèstics (originals) i amb les reproduccions d’objectes (com els
segells de marcar pans àzims o els llums de la Hanukà). també s’hi utilitzen
documents significatius: per exemple, un contracte matrimonial hebraic de
1377 (original) o uns fragments de llibres de medicina del s. XiV (facsímils). tot plegat, dóna forma a un conjunt en el qual els objectes serveixen
d’excusa per al discurs. El recorregut es fonamenta en la interpretació i en
l’evocació, més que no pas en l’exposició d’una col·lecció de peces.
aquest és un museu que apel·la a la recuperació d’una història compartida,
que forma part de la memòria col·lectiva d’un país i d’una ciutat. Perquè,
en paraules d’Elias Canetti, “la humanitat només està indefensa allà on
manca de memòria”.
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Espoliats!
L’arianització econòmica a França (1949-1944) o el
reconeixement mitjançant una exposició d’un fet reprimit
iGnasi cristiÀ i jean-cLaude ducLos
1

1. escenografia del camp de concentració. Fotografia © plàcid mur.

eL context: eL musée de La résistance et de La
déportation de L’isère (França)
La memòria i la història de la resistència han donat lloc, a França, a un
centenar de museus, situats sobretot a les regions del maquis. després d’una
primera onada, apareguda al voltant del vintè aniversari de l’alliberament
(1944), l’han seguit unes altres dues, el 1984 i el 1994. alhora que la memòria es va apagant, aquesta família de centres, probablement, ha acabat
eixamplant-se. efectivament, deuen la seva existència a la determinació
d’antics resistents i deportats, decidits a reunir i mostrar les proves de la
història que van viure, amb la finalitat de garantir-ne el futur. encara que
aquests antics combatents tinguessin pendent un reconeixement, el seu objectiu fou, en primer lloc, garantir “la perennitat del record de la resistència” i transmetre a les joves generacions els valors en nom dels quals
refusaren la desfeta i el govern col·laborador del mariscal pétain.
iniciat el 1963, per la commemoració del 20è aniversari de l’alliberament, el
museu de Grenoble pertany a aquesta primera fornada francesa de museus
de la resistència i de la deportació creats pels seus protagonistes, membres
d’associacions majoritàriament orientades a l’esquerra. a Grenoble, quatre
persones, un antic resistent comunista i director d’escola, un inspector universitari, el director dels arxius departamentals i el president de la secció
iseresa de l’anacr (association nationale des anciens combattants de la
résistance), van prendre la iniciativa de crear un museu. els dos primers
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2

2. Vista general de la planta baixa de la sala dels
passos perduts de l’antic palau de justícia de Grenoble. Fotografia © plàcid mur.

són ardents partidaris de la “pedagogia Freinet”, mètode que consisteix a
guanyar-se la confiança dels infants i desenvolupar-ne la personalitat i
l’autonomia encoratjant-los a preguntar, interrogar i despullar ells mateixos
els documents i comunicar-se les recerques.
alhora que tres antics resistents deportats reunien els objectes, membres del
comitè director de la Fndirp (Fédération nationale des déportés, internés,
résistants patriotes) de l’isère, és a dir, l’associació que agrupa el major
nombre de supervivents de la deportació, reemplaçaven el primer nom que
hi posaren, el de musée de la résistance dauphinoise, pel de musée de la
résistance et de la déportation, que fou inaugurat el 1966 per l’alcalde de
Grenoble, en el local que ell mateix havia posat a disposició de l’associació
del museu: la casa natal d’stendhal.
Habilitat pels antics resistents i deportats, que hi anaven vespres i diumenges a pintar, serrar, clavar i muntar els plafons i les vitrines dels quals ells
mateixos compraven els materials, aquest museu va funcionar des del 1966
fins al 1994, amb un nombre de visites anual de 1.000 a 4.000 persones,
gràcies al seu afany. a l’inici dels anys 1980, els més voluntariosos mesuraren els seus límits. L’edat, que anava avançant, l’estretor dels locals i les
visites que minvaven els incitaren a cercar un relleu. el 1986, el president
del consell General de l’isère, i alcalde de Grenoble, respon favorablement
la seva demanda. de museu d’associació, esdevé aleshores centre departamental, sense perdre, per tant, la col·laboració d’aquells que l’havien creat
i fet funcionar fins en aquell moment. en realitat, fou amb ells que es va
començar a analitzar un programa museogràfic cronològic, basat en la història de la segona Guerra mundial i en les vivències específiques a l’isère
i fou gràcies a la seva tasca que, en l’actualitat, tenen un lloc els valors de
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la resistència. La concepció d’aquest programa es portà a terme seguint
els principis de l’ecomuseologia, ja que es crearen les condicions per a una
negociació tripartida que associà els representants d’un grup social (els resistents i els deportats, representats per les seves associacions), els experts
(els historiadors i els professors) i els mediadors (els museògrafs) que el coordinaren. no obstant això, aquest plantejament evidencià un cert nombre de
punts de fricció.1 L’exposició que tenien com a objectiu, encarregada pel
poder polític en vista de la celebració del cinquantenari de l’alliberament,
hagué de ser consensuada. Fou amb aquest propòsit que s’establí un diàleg
entre una memòria plural, tot i que dividida des del punt de vista polític,
com ho fou durant la resistència, i els historiadors. La crònica regional
d’aquest període, encara massa poc investigada, presenta, per tant, llacunes.

3. Àmbit “L’arianització” i exterior de l’escenografia
de la cambra que sura. Fotografia © plàcid mur.

el dia 1 de juliol del 1994, s’inaugura el museu departamental en el context del 50è aniversari de l’alliberament. Favorablement acollides gràcies
a l’adquisició prudent d’una exposició de prefiguració, les presentacions
no susciten la crítica. el cert és que s’alcen algunes veus que en lamenten
l’oblit, però, després de discutir-ho, tots hi renuncien, ja que una galeria de
retrats perjudicaria l’abast pedagògic de les presentacions. Vistes les llacunes observades, per tant, nombrosos punts del programa queden en suspens.

eL coneixement de La situació deLs jueus, de La creació deL musée de La résistance a La decisió de reaLitzar
L’exposició “spoLiés ! ...”
concebudes durant els anys 1960, les presentacions del primer museu no
reservaven cap espai particular als jueus i no deien res de “la solució final”.
efectivament, hem de recordar que cal esperar fins als anys 1980 perquè es
comenci a explicar allò que va ser la shoah i fins al 1985 perquè la paraula
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(1997) Résistants et Résistance.
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4. entrada a l’escenografia de la cambra que sura.
Fotografia © plàcid mur.
5. Àmbit “casos d’”arianització” a Grenoble” i la guerra. Fotografia © plàcid mur.
6. esbós preliminar de l’escenografia de la cambra
que sura. Fotografia © plàcid mur.
7. esbós preliminar de l’escenografia del camp de
concentració. Fotografia © plàcid mur.
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2 és el 1985, efectivament, quan claude Lanzman estrena el seu film shoah, i dóna a l’extermini dels jueus
pels nazis un nom que és posteriorment el més utilitzat.

comenci a ser utilitzada.2 a l’inici de la dècada de 1990, representants de la
comunitat jueva pregunten què s’hi dirà, en el futur museu departamental,
de la seva història i sobretot de la seva resistència. se’ls respongué que quan
les recerques permetessin reunir les dades, s’explicarien en una exposició
temporal. si bé les presentacions de 1994 evoquen molt bé les persecucions,
els arrestos i les deportacions dels quals els jueus van ser víctimes, encara
res no s’havia dit de la resistència jueva. després de més d’un any de canvis
i d’estudis, una exposició temporal “ser jueu a l’isère entre 1939 i 1945”
permet, el 1997, compartir una memòria que fins a aleshores quasi no havia
depassat el context comunitari. aquesta mostra va permetre establir la rea-
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litat d’una resistència jueva i de reprendre’n les adquisicions, el 2001, amb
ocasió d’una actualització de les presentacions de llarga durada del museu.
a escala nacional, recordarem que va caldre esperar l’any 1995 perquè un
president de la república reconegués per primera vegada la responsabilitat
de França en l’assumpte dels jueus, en els anys 1940: “[…] aquestes negres
hores empastifen com mai la nostra història, i són una injúria al nostre
passat i a les nostres tradicions. sí, la bogeria criminal de l’ocupant ha
estat secundada pels francesos de l’estat francès. Fa cinquanta-tres anys,
el 16 de juliol de 1942, 450 policies i gendarmes francesos, sota l’autoritat
dels seus comandaments, responien a les exigències dels nazis. […] França,
pàtria de les Llums i dels drets de l’Home, terra d’acolliment i d’asil, França,
aquell dia, va portar a terme allò irreparable. Faltant a la seva paraula,
lliurà els seus protegits als botxins.»3 aquest discurs marca una gran etapa
d’assimilació nacional d’un passat que, fins a aleshores, “no havia succeït”.4
permet també remarcar que aquests fets, establerts pels historiadors,5 calia encara que fossin admesos al més alt nivell de l’estat per penetrar en
la memòria col·lectiva dels francesos. aquest reconeixement suscita altres
preguntes sobre allò referent al que se sap exactament dels perjudicis soferts
pels jueus a França, entre 1940 i 1944.
poc després, el 1997, el primer ministre encarrega a un antic resistent i
deportat, jean mattéoli, un estudi sobre els espolis de què foren víctimes
els jueus. portat a terme amb la participació d’historiadors especialitzats,
els resultats de la Mission Mattéoli són editats l’any 2000. això té com a
principals conseqüències la creació de la Fondation pour la mémoire de la
shoah i la instauració d’una comissió per a la indemnització de les víctimes
d’espoliacions (ciVs).
també en el 1997, l’ajuntament de Grenoble, en resposta a d’una proposta de la comunitat jueva de la vila, estableix una comissió comunal
d’investigació sobre els espolis dels “béns jueus” a l’isère. remarquem que
iniciatives semblants es prenen a Lió, marsella i Bordeus. a partir del 2000,
la comissió grenoblesa es beneficia de l’ajut d’un historiador especialment
reclutat per estudiar aquests espolis a l’isère: tal Bruttmann. alhora que
lliura els resultats finals del seu estudi, el 2009, l’ajuntament i la comissió
decideixen que la seva edició anirà acompanyada d’un col·loqui internacional i d’una exposició que s’inaugurarà el 31 de maig del 2010. cal que
aquesta mostra, que hom espera que rebi un ampli públic, es faci a l’antic
palau del parlament del dauphiné, en els 400 m2 d’espai que hi ha disponibles per a les exposicions temporals. al cor de l’antiga vila de Grenoble,
l’antic edifici majestuós ocupat pel parlament de la província del dauphiné
fins a la revolució, també fou el palau de justícia de la vila, des del 1802
fins al 2002. actualment és propietat del departament de l’isère.
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3 discurs del president jacques chirac, el 16 de
juliol del 1995, a parís.
4 conan eric i rousso Henri (1994). Vichy, un passé
qui ne passe pas. Fayard, parís, .
5 començant per l’historiador americà robert o.
paxton (parads and politics at Vichy. the French
officer corps under maréchal pétain. princeton university press, 1966), que mostra com el govern de
Vichy, amb anterioritat a les demandes de l’ocupant,
se’n va fer còmplice. remarquem que va haver de ser
un historiador americà qui ho digués i ho publiqués.
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com que el museu de la resistència i de la deportació de l’isère reemplaçà al
del departament, se li encomanà la realització de l’exposició, segurament, o
potser encara més, per l’experiència del seu equip en el tractament dels fets
dels anys 1940-1944 i pel domini de la museografia.
La demanda oficial se li fa durant l’estiu del 2009; per tant, només disposa
de nou mesos (del setembre de 2009 al maig del 2010) per reunir els fons
necessaris, buscar pressupostos per a l’escenografia, concebre el programa
de l’exposició, amb la col·laboració d’un consell científic (que només es
reuní el gener del 2010), i portar-la a terme, perquè fos inaugurada el 31 de
maig, tal com sol·licitava l’autoritat.

L’estructura deL proGrama i L’adaptació a L’espai
d’exposició
si l’objectiu era explicar l’arianització6 econòmica a França –és a dir, la
voluntat del govern del mariscal pétain d’eliminar els jueus de la vida econòmica desposseint-los dels seus béns–, cal constatar que es tractà només d’una
etapa dins d’un procés molt més ampli que portà a la mort sis milions de
persones. també mancava inserir a l’exposició els treballs de l’historiador tal
Bruttmann, limitats, com s’ha dit, a l’arianització a l’isère, en l’ampli context
de l’extermini dels jueus d’europa tal com adolf Hitler anuncià7 i tal com
es va acomplir amb la complicitat de nombrosos estats europeus, entre ells
França.

6 arianització deriva del terme nazi arisierung que
signifca ‘esdevenir ari’.
7 “La raça ària nòrdica és la que detenta tota cultura, la veritable representant de tota la humanitat,
i és per designació divina que el poble alemany ha
de mantenir la seva puresa racial. La raça germànica és superior a totes les altres i la lluita contra
l’estranger, contra els jueus, contra els eslaus, contra
les races inferiors, és santa.” Hitler, adolf (1925).
Mein Kampf.

aquesta contextualització era, per tant, molt necessària, per a l’equip del
museu de la resistència i de la deportació de l’isère, que volia adreçar-se a
un públic molt ampli, fins i tot escolar, a qui convenia explicar el conjunt
de processos i el seu terrible resultat: el fracàs de la societat civilitzada. per
a ells, així com per a les associacions amb les quals treballa, la shoah, com
tot altre extermini d’una minoria, és un fet històric que no s’ha de deixar
d’estudiar, amb la finalitat de comprendre-la i d’evitar la repetició d’una
tragèdia semblant. així doncs, l’exposició “spoliés!” havia d’organitzarse al voltant d’aquest fet històric, tot analitzant-ne una característica ben
precisa, l’arianització, és a dir l’espoli, el pillatge transformats en una acció
legal de l’estat per desposseir un cert nombre de francesos dels seus béns i,
finalment, de la seva vida, simplement perquè eren jueus.
per comprendre aquest fet històric, el programa de l’exposició havia de
submergir el visitant en el context de l’època, amb la finalitat d’evocar les
raons que van conduir una societat europea, suposadament civilitzada, a
contribuir en l’horror dels camps d’extermini. si calia, a partir de casos molt
concrets, s’havien de seleccionar els fets que permetessin focalitzar l’atenció
del públic en l’espoli dels béns jueus a l’isère, el paper de l’escenografia era
posar-ho en evidència, sense perdre mai de vista que l’arianització era només una de les etapes d’un terrible pla que anava a parar a la shoah.
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pel que féu a la concepció espacial de l’exposició, la tria es va fer per tenir en
compte dos grans punts, que permetien trobar un equilibri en el seu recorregut.
per una part, calia mostrar tan bé com fos possible els documents dels arxius,
les fotografies i els mapes agrupats i elaborats pels historiadors i l’equip del
museu –és a dir, les proves dels fets històrics exposats– i, per altra banda,
fer que tots aquests documents formessin part de l’experiència de l’espoli tal
com havien de viure-la els visitants amb la finalitat que la comprenguessin.
dit d’una altra manera, la posada en escena havia de provocar als visitants, a
propòsit dels processos de deportació dels jueus, una mena d’efecte catàrtic. si
en la primera part de l’exposició una massa d’informacions havia de submergir
el públic en el context històric del període, en la segona es tractava que aquest
s’identifiqués emocionalment amb els protagonistes de la història presentada.

eL paper de L’escenoGraFia: L’accent de La traGèdia
L’obligació de mostrar una ingent quantitat de documents podia provocar
un efecte de saturació i, per tant, el distanciament del subjecte. en conseqüència, l’escenografia havia de completar les dades documentals i provocar en el visitant el xoc emocional que, mitjançant un joc de metàfores i de
símbols, desembocaria en la “catarsi” de la descoberta del tràgic destí dels
protagonistes; és a dir, la seva mort en els camps nazis.
així doncs, l’objectiu escenogràfic fou afegir la força al propòsit i fer convergir en el mateix sentit el significat de tots els suports d’informació elaborats pels historiadors. d’aquesta manera, la reflexió i l’emoció es combinarien, amb la finalitat que el públic visqués, subtilment i sense agressions
inútils, l’experiència de l’espoli i, finalment, de la deportació.
semblava que l’objectiu principal de l’exposició no raïa ni en els nombrosos documents que presentava ni en les unitats escenogràfiques que la componien, sinó en
l’experiència de la deportació i, per sobre d’això, en l’extrema fragilitat a la qual
l’estat totalitari confinà els jueus abans d’enviar-los a la mort. L’escenografia, les
reproduccions de documents, les fotografies i els textos esdevingueren, aleshores,
molt útils, i permeteren al públic identificar-se amb les víctimes d’una guerra, amb
la finalitat que la visita suscités un estat de reflexió íntima.
a la complexitat del programa, s’hi afegí l’aprehensió de l’espai en el qual
s’hagué d’organitzar el recorregut emocional. el lloc escollit, les dues sales
dels passos perduts de l’antic palau de justícia de Grenoble, posseeix una
càrrega simbòlica important amb la qual calia interactuar perquè el visitant
en fos sensible. efectivament, s’havia de conscienciar de trobar-se en un
indret on s’havia fet justícia en benefici dels ciutadans, encara que això
esdevingués qüestionable en el període 1940-1944.
associar les dades d’aquest espai a l’evocació del període dels fets condueix
a la recerca dels materials i a un tractament estètic i gràfic susceptible de
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8. escenografia del camp de concentració. Fotografia
© plàcid mur

submergir el visitant en l’atmosfera dels anys 1930-1940. el fet de rememorar un episodi que resultà provisori conduí també a la concepció d’un
dispositiu mobiliari efímer. al continent, un monument imponent, també
s’hi dóna un contingut temporal, magatzem improvisat d’informacions històriques il·luminades pel visitant. L’horror de la història que se li presenta
s’edulcora per la consciència que ell té que aquests fets ja són caducs i que
les “lleis racials” han estat derogades, des de l’alliberament. igualment, el
visitant ha de prendre consciència que, si bé els horrors en qüestió han
desaparegut del palau de justícia, sí que han de romandre en la memòria
col·lectiva.
el repartiment de l’exposició en dos nivells permet dos ritmes de visita molt
diferents. si bé, a l’inferior, el públic, submergit en el període considerat,
es documenta i recorre la mostra com si fos un curs d’història, el superior, ben al contrari, haurà de compartir la reflexió amb l’emoció. L’inferior
constitueix un espai de preparació a l’experiència de l’espoli i a l’inici d’un
viatge cap a la mort, als camps d’extermini. així, la disposició d’aquests dos
espais, repartits en dos nivells, separats per una gran escala, ha condicionat
l’escenografia de l’exposició. el pas de l’un a l’altre s’ha aprofitat per dividir
la mostra en dos temps molt diferents.
al primer, el visitant és submergit en els fets, que s’encadenen: en les condicions que portaren a la segona Guerra mundial a europa, en el període
de l’ocupació a Grenoble i en les persecucions contra els jueus. per afavorir
aquesta immersió, les tries escenogràfiques han consistit a concebre l’espai
com un gran magatzem d’informacions amb l’ajut de quatre grans cubs,
regularment disposats al llarg de la sala. d’aquests, que poden ser interpretats com els “processadors” o els “discs durs” del coneixement històric
de l’arianització, en surt una llum, la de la transmissió de la informació,
associada a un tractament estètic reforçat per la visió en “macro” de les
reproduccions dels arxius, de les de les fotografies i de les cartes. aquesta
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mostra de documents i de referències submergeix el visitant en l’estètica
d’una època, tot donant les proves dels fets històrics evocats. així, els cubs
informatius només mostren les reproduccions de documents d’arxius, amb
la finalitat que se n’apreciï la importància del significat i no el valor com
a objecte, amb dues excepcions, préstecs de gran càrrega simbòlica: una
edició original del Mein Kampf, i una torah, manllevada de la comunitat
jueva de Grenoble. dues peces en les quals la vàlua intrínseca simbolitza
dues “filosofies” totalment antagonistes.

9. escenografia del camp de concentració. Fotografia
© plàcid mur.

L’abundància d’informació no fou considerada com una dificultat, sinó com
una realitat que calia reforçar. així, al nivell inferior de l’exposició, el visitant s’immergeix en un veritable mar de dades amb la finalitat que pugui
comprendre, a la planta superior, el procés d’arianització. L’objectiu, en
aquesta primera part, és acumular la major quantitat de proves per demostrar que el govern de Vichy va col·laborar completament amb el pla
d’extermini del tercer reich. si bé en aquest espai l’escenografia segueix
molt de prop el programa establert pels historiadors, a la planta superior
farà viure al visitant una veritable experiència en què la presentació de
documents amb casos concrets d’arianització haurà d’inspirar la inquietud
de la situació dramàtica que s’hi desenvolupa. La presentació de nous documents podria comportar el risc de provocar una saturació d’informació.
aquesta és la raó per la qual, a la primera part de la planta, que descriu
els tres moments claus del procés “legal” de l’espoli, s’hi han disposat tres
àlbums, que es poden consultar lliurement i que contenen reproduccions
d’arxius ressenyades amb molta cura, proposant així al públic que ho desitgi l’aprofundiment del seu coneixement o, si ho prefereix, prosseguir el
recorregut de l’exposició.
aquest espai de presentació de les tres grans etapes de l’arianització es tanca, per un costat, amb una gran caixa de fusta, sostinguda per una estructura metàl·lica. una porta convida a entrar-hi, i es tanca violentament darrere
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del visitant, quan l’ha franquejat. aleshores, l’espai, suspès per cadenes en
una estructura metàl·lica, comença a bellugar-se. L’interior de l’habitació és
buit. La bombeta que la il·lumina és nua. Les parets estan revestides amb
paper pintat, però unes marques fan pensar al visitant que hi havia hagut
uns retrats, ara absents. al fons, una obertura sense porta deixa entreveure
imatges de la segona Guerra mundial. el públic percep, a poc a poc, el drama que s’hi desenvolupa, mitjançant petits detalls. La posició de la bombeta
de l’habitació coincideix amb la d’una font lluminosa en la llunyania.
La intenció, en aquesta part, en què parets i plafons es desplacen lleugerament al voltant del visitant, és crear-li la sensació de l’espoli de l’espai
íntim. si aquesta habitació, la d’una casa o un apartament, li inspira inestabilitat i inseguretat, és perquè les parets no arriben fins al terra i comencen
a bellugar-se tan bon punt hi entra. La disposició no li permet tornar enrere,
sinó que l’obliga, de seguida, a penetrar en un bosc d’imatges de la segona
Guerra mundial. en aquest context, se li van presentant successivament
casos detallats d’espoli sobrevinguts a l’isère, bé es tracti de propietats de
gran importància (vastos patrimonis familiars, fàbriques, comerços…) o de
béns molt més modestos (vànoves, tubs d’estufa, cassoles…). aquest espai
és on la informació lliurada pels historiadors pren més força. els documents
reproduïts, aquells que defensen la tesi de l’exposició, coexisteixen en un
espai on el denominador comú és la guerra.

8 extret del Chant du peuple juif assassiné, de Yitskhok Katzelnelson (Vittel, 1943) aquest text és el
següent :
ils nous ont traînés hors de nos foyers, tous, et ramassaient
encore
la dernière robe dans l’armoire, le dernier fond de
sarrasin
le dernier quignon de pain.
[…]
“Déshabillez-vous, rangez vos habits en tas, vos
chaussures
par paires, laissez ici tous vos biens.
Vous en aurez besoin, vêtements, souliers, tout ce
que vous
laissez, vous reviendrez le chercher.”
[…]
Et l’on en entasse mille dans une salle… Et mille
attendent, nus,
Que les premiers mille soient gazés.
[…]
Malheur, il n’y a plus personne… il était un peuple,
il était,
il n’est plus… il était un peuple et il a disparu !

en aquest segon nivell, el joc rítmic de la informació i de la sensació és
molt clar. si en el primer espai introductiu, igual que en l’estadi inferior, la
informació domina en l’estructura de l’exposició, el següent, totalment nu,
deixa el visitant sol, cara a cara amb ell mateix, confrontat a l’experiència
dramàtica de l’espoli. després, l’àmbit següent, el submergeix novament en
informacions, en un laberint d’imatges de guerra que serveixen de continent
als casos concrets exposats. L’experiència del drama es reprèn a l’espai següent, ocupat per una gran capsa negra en la qual és impossible entrar, però,
de l’interior –visible per una sèrie d’obertures estretes i verticals–, no se’n
pot sortir. Hi apareixen els retrats de persones detingudes a l’isère per ser
jueves, deportades i exterminades als camps nazis. L’interior d’aquesta caixa
negra és il·luminat per una petita bombeta, semblant a la de l’habitació de
l’espoli. La relació de l’una amb l’altra s’estableix per l’absència dels retrats,
a la primera, i per la seva presència, a la segona. excepte un text,8 inscrit
amb lletres blanques sobre la cara del cub, no se li dóna cap altra explicació.
en aquest segon nivell, el públic reviu el camí seguit per milions de persones durant la segona Guerra mundial: és a dir, el tràgic destí, horriblement
planificat, que començà per desposseir les persones dels seus béns i acabà
espoliant-los la vida.
L’exposició “spoliés!” no té només per objectiu oferir els resultats d’una
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recerca sobre l’arianització, sinó també, seguint un recorregut escenogràfic,
compartir amb els visitants els sentiments i l’experiència d’aquells que en
van ser les víctimes, amb la finalitat de sensibilitzar-los i crear un espai de
reflexió que actualment faci d’eco a uns fets històrics que no han de tornar
a passar mai més.

10. Àmbit “la situació dels jueus” (dins la vitrina,
“torah” del consistori israelita de Grenoble). Fotografia © plàcid mur.

Les primeres aVaLuacions
L’evocació de la shoah constitueix el tram més important del recorregut de
l’exposició, però no ho és tot. La reflexió cedeix novament el pas a l’emoció:
cal donar respostes a la derogació de les lleis racials, a la restitució dels béns
espoliats i al destí dels espoliadors, els quals, contravenint els drets fonamentals més elementals, s’havien fet còmplices de l’eliminació dels jueus.
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titulada “una reparació impossible”, aquesta part hi dóna una sòbria resposta abans que s’ofereixi als visitants, que ja van adreçant-se cap a la sortida, la possibilitat de veure un film. els grans actors d’aquesta vasta operació de reconeixement, a escala nacional i local: primers ministres, càrrecs
electes, historiadors i testimonis, formen part d’aquest documental d’una
quinzena de minuts, en el qual s’expliquen els papers que hi han jugat.
per què calia esperar més de seixanta anys per donar a conèixer aquests
espolis? a més de la dificultat d’admetre el passat vichysta de França, ha
calgut aquest temps, tal com hem vist, perquè la shoah fos reconeguda
plenament. ocupats a retrobar-se, reconstruir-se i ocupar un lloc en la societat que, majoritàriament, no volia res d’ells, els supervivents, a la fi de
la guerra, van tenir altres maldecaps que el de la recuperació dels seus béns
materials. si hi afegim el sentiment de vergonya de moltes persones, que
van deixar que s’acomplís allò irreparable, es podrà començar a comprendre
per què la memòria d’aquests fets va ser reprimida durant tant de temps.
servida per una escenografia eficaç, sortida d’una negociació amb èxit entre
les parts presents, l’exposició va poder esdevenir veritablement el lloc social
d’una presa de consciència col·lectiva dels fets d’aquesta naturalesa. La prova n’és la reacció dominant dels milers de visitants, observats i interrogats
a la fi del recorregut: en sortien o bé abatuts o bé encolerits. L’avaluació
precisa, tant de la seva visita com del seu parer, serà aviat objecte d’una
publicació.9

9 dirigida per marie-sylvie poli i pascale ancel,
professors de la université pierre mendès France de
Grenoble, aquesta avaluació es divideix en nombrosos estudis conduïts sobretot per Florence andreacola, Laurianne coiraton i Laura jandrau.
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Memòries, polítiques i museus al Con Sud
JaViera BustaMante
universitat de Barcelona
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1. Muro de los Nombres. Museo de la Memória y DDHH. Xile. Fotografia: Javiera Bustamante.

Març del 2001. el Museo de la Memoria Dictaduras, Nunca Más, de rosario
obre les seves portes al públic. es tracta del primer a sud-amèrica creat per
preservar, representar i recuperar les memòries de la dictadura militar argentina d’entre 1976 i 1983. aquesta experiència iniciada a rosario va servir de
base als consecutius museus de memòria imaginats en altres països del Con
sud com ara l’argentina, l’uruguai, Xile, paraguai i perú.
aquestes pàgines pretenen establir algunes singularitats dels museus de la memòria
aixecats en aquesta regió, espais que, des de la fi del segle XX, han anat guanyant
importància i valoració. però aquests processos no es poden explicar aïlladament per
si mateixos. per comprendre’n les formes i els continguts, és imprescindible conèixer
el context i les polítiques en què aquests s’inscriuen, tenir en compte els factors històrics i polítics que van condicionar-ne la creació. això és significatiu si considerem
que els museus, en sentit genèric, més enllà dels seus cognoms –ciència, història i
art–, emergeixen sempre gràcies a interessos i motivacions polítiques específiques.
per tant, en un context tan complex i controvertit com és la recuperació de les
memòries de les dictadures sud-americanes, la formació d’institucions destinades a
explicar i donar lliçons sobre aquest temps històric ha de posar especial atenció a les
especificitats polítiques en què aquests projectes s’insereixen.

soBre les diCtadures
les dictadures militars i civils al Con sud van començar durant la dècada
dels 50 i no van tenir un caràcter aïllat, sinó, al contrari, els totalitarismes
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de països com Xile, l’argentina, uruguai i Brasil es van desenvolupar a recer
d’un pla conjunt amb el suport monetari i logístic dels estats units, projecte que va tenir entre els seus objectius la desestabilització i la dissolució
dels moviments polítics d’esquerra mitjançant la il·legítima presa del poder
“amb el pretext de protegir les nacions amenaçades per ideologies foranes, desordres socials o crisis polítiques considerades desestabilitzadores de
l’ordre vigent” (lira, 1994, p.1). la violència política va tenir com a efecte
la transgressió de la vida personal i familiar d’homes i dones que van lluitar
contra les dictadures, però també la vulneració de la institucionalitat política i les relacions creuades pel terror i l’amenaça que de manera constant
van exercir grups civils i militars contra una part important de la societat.
les persistents violacions dels drets humans en totes les seves formes van
acabar per consolidar i sedimentar societats temorenques i silenciades. això
explica que durant la dècada dels 80, quan en alguns països es va iniciar la
recuperació dels sistemes democràtics, els nous governs es van trobar amb
poblacions ferides i fracturades, la qual cosa va plantejar serioses dificultats
per a la seva “recomposició”.

transiCions. reConCiliaCions. reparaCions

1 argentina (Ley de Amnistía de 1984, Ley de Punto
Final de 1986 i Ley de Obediencia Civil de 1987),
Xile (Ley de Amnistía de 1978), perú (Ley de Amnistía de 1995), uruguai (Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado de 1985, 1986 y
1989), Brasil (Ley de Amnistía de 1979). Bolívia i el
paraguai no tenen lleis d’amnistia. aquestes dades
s’han extret del document La justicia de transición
en América Latina y Europa, y la jurisprudencia de
la Corte Penal Internacional de Juan luis Modolell
González, Caracas, Veneçuela. 2008.

el model denominat “transició cap a la democràcia” porta implícita la
idea que el pas d’una dictadura cap a una democràcia estable no és fàcil
ni senzill. la redemocratització és un procés que requereix la formulació
d’estratègies claus que tenen en compte demandes dels diversos actors implicats en aquest temps històric. això significa que una transició política no
només ha de considerar les veus d’aquells que van lluitar per recuperar-la,
sinó també –malgrat el rebuig de molts– l’opinió dels que van col·laborar
amb la dictadura i que, considerant el seu poder, “van viabilitzar i facilitar” l’acabament dels règims militars. És per això que les transicions sudamericanes –model que van adoptar la majoria de països– estan creuades
per acords i consensos que, lluny de condemnar els violadors dels drets
humans, els protegeixen amb pactes i lleis, entre els quals cal mencionar la
llei d’amnistia, aplicada de manera diversa en molts països del Con sud.1
així, els governs transicionals es van trobar amb la tasca difícil de resoldre
les conseqüències d’un passat que, més que acabat, continuava (i continua)
essent present per a una part important de la societat. i per resoldre aquest
passat i les seves sedimentades conseqüències, els governs quasi sempre van
adoptar la via de la reconciliació basada en el principi ètic i ideològic de renunciar a les diferències històriques i polítiques, amb l’objectiu d’aprofundir
en una cultura democràtica -i construir-la- en què tots els sectors de la societat tinguin cabuda. si bé és cert que el discurs de reconciliació i reparació
va ser acceptat per una part de la societat que estava satisfeta amb el curs
que anaven prenent les coses, una altra no menys important es va adonar
que les promeses d’allò que seria una cultura democràtica i la justícia social
no s’ajustaven als fets. en aquest escenari, com podien els estats integrar
els diferents grups i les seves demandes en aquest projecte de reconciliació?
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traJeCtòries MuseoGrÀFiques al Con sud
des dels anys en què van caure els governs socialistes a europa de l’est, la
perspectiva d’implementar mesures polítiques i fer memòria sobre el passat
va derivar en un fenomen quasi global.
Com planteja andreas Huyssen, durant els anys 90 –època que precisament
coincideix amb els períodes de redemocratització del Con sud–, els discursos sobre l’Holocaust es van convertir en trops portadors d’una dimensió
universal: operaren com a metàfora d’altres històries traumàtiques i de la
seva memòria. en aquest context, s’han vinculat experiències molt distants
com l’Holocaust i les dictadures sud-americanes, en les quals el primer ha
servit com a referència per a l’elaboració d’estratègies juridicopolítiques per
tractar els crims dels estats (Huyssen, 2002, p. 17-18). això contribueix a
comprendre per què, en el procés de consolidació democràtica dels països
del Con sud, la tasca d’aclarir la veritat sobre els crims de la dictadura, de
fer justícia a víctimes i victimaris i d’establir una memòria sobre el temps
històric recent, es va convertir en una necessitat política i es perfilaren diverses estratègies i instruments integrats en allò que usualment s’ha definit
com a polítiques oficials de memòria o polítiques cap al passat.
Comunament, l’eix d’aquestes polítiques ha estat la restauració, rehabilitació, compensació i indemnització de les víctimes i les seves famílies, desviant generalment l’atenció cap allò material (monetari i educatiu) i allò
simbòlic.2 en les iniciatives simbòliques, s’han creat instruments de diversa trajectòria en nom de la recuperació del record recent: memorials i
monuments, recuperació i rehabilitació de llocs i monuments de memòria.
seguint aquesta via, proposen aquestes eines com una de les peces clau per
integrar els diferents grups i les seves demandes en el projecte de reconciliació, ja que allò simbòlic permet negociacions i transaccions, i no és així
en els dispositius de veritat i justícia. perquè, com planteja ricard Vinyes
a propòsit dels museus, la ideologia de la reconciliació és un instrument
d’assimilació que és sostinguda a través de ritus i símbols per a una memòria tranquil·litzadora, la qual requereix “espais simbòlics de reproducció
i difusió pròpia” (Vinyes, 2009, p. 4).
al Con sud, l’origen de memorials, monuments i museus de memòria va estretament lligat al reclam de les agrupacions de drets humans, amb l’objectiu
de forjar llocs on recuperar la memòria del temps històric de la dictadura. Familiars de víctimes i supervivents dels règims totalitaris van exigir
molt aviat als estats el reconeixement a la seva participació i lluita contra
l’autoritarisme: trobaren en els museus i memorials una forma de memòria
política que satisfeia la necessitat de reconèixer, privadament i col·lectiva,
els esdeveniments del passat. així, memorials, monuments i museus es converteixen en espais institucionals per reivindicar aquestes memòries. Moltes
veus es queixen que aquest fenomen és substitutiu de la reparació a través
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encara que la reparació monetària i la simbòlica constitueixen processos importants en
l’aprofundiment democrátic, no podem deixar de
compartir la idea d’elizabeth lira, la qual planteja
que la reparació suposa els obligats processos legals
en el marc jurídic, i la construcció d’una cultura democràtica fundada en el respecte intrínsec dels drets
humans, incloent-hi el dret a un necessari procés
dels victimaris (lira, 2009).
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dels corresponents processos legals, ja que supleixen veritat i justícia per un
tipus de reparació d’ordre simbòlic que apunta a restituir d’alguna manera
una part important de la societat.
2

2. interior Museo de Memoria. Montevideo. Fotografia: Javiera Bustamante.
3. Façana del Museu de la Memoria. dohh, Xile. Fotografia: Javiera Bustamante.
4. instal·lació Museo de Memoria. Montevideo. Fotografia: Javiera Bustamante.

el museu de rosario és el primer que es va aixecar amb el propòsit de preservar, representar i recuperar les memòries de la dictadura militar argentina d’entre 1976 i 1983. des de la seva fundació, el museu ha pertangut a
la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de rosario i ha estat ubicat en
un espai provisional cedit per la mateixa institució; malgrat això, després
d’un llarg procés de recuperació i rehabilitació, actualment trasllada les
instal·lacions a l’exSede del Comando del II Cuerpo del Ejército, edifici que
sempre havia cobejat. els objectius d’aquest museu es desmarquen de la idea
de representar, explicar o transmetre exclusivament l’experiència de l’horror
a través d’una exposició permanent; fins i tot insisteixen a “remarcar la
inutilitat d’emfatitzar aquest aspecte d’aquests últims anys de la dictadura.
la consciència que aquests anys també es van caracteritzar per accions
cíviques i actituds quotidianes lluminoses que van posar de manifest que
la condició humana també pot resplendir en temps de foscor, el museu
tracta de salvar de l’oblit aquests fragments d’història demostrant el caràcter exemplar d’homes i dones, sovint anònims, que van continuar creient i
defensant els valors de la solidaritat, la llibertat i la democràcia en el cor de
temps obscurs.” (Chababo, 2009, p. 3).
la discussió relativa a quina veu testimonial havia de ser la preeminent del
discurs va ser complexa. Com en tot museu de memòria, la interpretació de
la veritat del passat es transforma en un dilema polític complex, ja que els
grups involucrats tenen versions enfrontades entre si, i també amb l’estat,
que sol interposar-s’hi amb la pròpia narrativa oficial. després d’una taula
de treball, es va optar per una visió integradora inclinada a la inclusió de
cinc camps participatius: organitzacions de drets humans, ciutadania, aca-
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dèmia científica, acadèmia artística i estat. així, el Museo de la Memoria de
Rosario aglutina diferents veus i inclou i legitima diverses versions sobre
la veritat d’un mateix temps històric, de manera transcultural i transgeneracional, cosa que permet, principalment, una activitat dinàmica, descentralitzada i versàtil, fenomen que difícilment s’assoleix quan s’imaginen
museus d’aquesta naturalesa.
l’objectiu neuràlgic del museu és la preservació i la reconstrucció de la memòria d’allò que va passar durant la dictadura argentina; malgrat això, el
tractament del temps present i futur també construeix ponts i interrogants
fonamentals. per al seu director, el format d’allò irrepetible no resta allunyat
en el temps, sinó que és actualment entre nosaltres: les violacions dels drets
humans es continuen repetint, fins i tot en els mateixos entorns on s’ubiquen
els museus de memòria i pau. no es tracta d’una institució complaent, i és en
aquesta negació en què radica una de les riqueses d’aquest projecte. atípicament, el museu no posseeix exposició permanent ni col·lecció d’objectes,
sinó, al contrari, el seu suport principal són les mostres temporals enteses pel
seu director com a “claus d’ingrés” als nuclis dilemàtics, a la interrogació i a
la interpel·lació que cerca generar en els visitants.
la trajectòria dels museus de memòria té la fita següent en el Museo de
Arte y Memoria de la Plata, fundat per la Comisión para la Memoria de la
Provincia de Buenos Aires, el qual va ser inaugurat el desembre del 2002.
es va instal·lar a la mateixa seu on hi havia hagut l’exDirección de Inteligencia de la policia de la capital argentina. des de la seva fundació, el propòsit va ser convertir-se en un promotor de reflexió sobre l’autoritarisme i
la democràcia, impulsant polítiques públiques de memòria i protecció dels
drets humans. el museu no treballa amb objectes. Com anuncia el propi
nom, es concentra en el poder transformador de l’art i la seva capacitat de
promoure una apropiació plural del passat recent de l’argentina per mitjà
d’exhibicions d’art temporals que apuntin a la sensibilització i a la transmissió de la memòria col·lectiva a través de les arts visuals. Mitjançant l’art,
el museu articula una relació entre passat i present, incorporant espais de
debat, extensió i investigació.
entre els seus propòsits, l’espai cerca reunir i conservar el patrimoni constituït per l’obra d’artistes argentins de la generació postdictadura que han
agafat aquest totalitarisme com a temàtica de treball. Malgrat això, el museu també promou la producció artística llatinoamericana per cercar de
reconèixer la construcció d’un record comú i incorporar expressions artístiques que s’ocupin de la memòria social i de l’autoritarisme en general.
el museu de memòria següent representa un punt d’inflexió respecte als dos
projectes assenyalats més amunt, perquè el Museo de las Memorias, Dictaduras y Derechos Humanos del Paraguay és un espai dedicat a retre home-
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natge a les víctimes de la dictadura més llarga del continent (1964-1989), a
través d’una museografia bastant tradicional. s’inaugurà el 16 d’agost del
2006, instal·lat a l’immoble La Técnica, edifici utilitzat durant la dictadura per torturar i, en època democràtica, per conservar milers d’arxius que
constituirien prova i testimoni dels crims. la seva directora, Maria stella,
va plantejar aleshores que era necessari reconvertir aquest espai de silenci i
horror en un indret per a les memòries.
al paraguai, “el país oblidat del Con sud”, el procés de reconeixement del
passat va tardar més que en els veïns. la política d’oblit i silenci imposada
pel primer govern democràtic va propiciar la continuïtat del passat i un
enganyós aclariment dels fets. per culpa d’això, el museu de la memòria del
paraguai va assumir un rol d’al·licient i victòria per les organitzacions dels
drets humans, que van aconseguir-ne l’aprovació i el finançament en un
context polític summament advers. en un territori on la violència política és
visible en el present, la institució va pretendre ser un espai de sociabilització
i conscienciació sobre aquest passat i la seva herència, patents en la vida
actual del país. per això, l’origen d’aquest museu està estretament lligat a
la lluita perseverant d’organitzacions dels drets humans, mentre que el suport de l’estat, a diferència dels projectes argentins, ha estat absolutament
insuficient (deficient), la qual cosa resta cristal·litzada en la simplicitat de la
seva exhibició i de les seves instal·lacions.
un any més tard, el 10 de desembre del 2007, obria les portes a Montevideo
el Centro Cultural Museo de la Memoria de Uruguay. l’origen es relaciona
amb la necessitat de parlar, difondre i reflexionar sobre la dictadura de
l’uruguai i dels països veïns del Con sud i, per això, els grups participants
van proposar un espai més dinàmic i participatiu que un museu tradicional
i l’adjectivaren com a ‘centre cultural’. el govern uruguaià va cedir l’antiga
torre de l’exdictador Máximo santo, que havia governat el país entre 1866
i 1890. el museu va ser imaginat com a espai d’intercanvi social, una plataforma generadora de coneixement interdisciplinari; és a dir, una aproximació històrica, sociològica i pedagògica al passat. el seu propòsit és aportar a
les noves generacions coneixements sobre la història recent del país, enfortint elements substitutius de la identitat nacional, creant espais de difusió
i educació que apuntin a conscienciar una part de la població per impedir
l’oblit, aprofundir una cultura de pau i de justícia social i reflexionar sobre
les violacions dels drets humans exercides per militars i civils en el Con sud.
el març del 2009 va obrir les portes al públic l’Espacio para la Memoria y
Promoción de los Derechos Humanos, ExCentro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “La Perla”, a Còrdova. la idea primordial era, ser un
espai per a l’exercici de la memòria i la promoció dels drets humans, amb
una proposta comunicativa, política i pedagògica dirigida a enfortir la reflexió crítica i el diàleg sobre les violacions dels drets humans del passat
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i del present. el nucli estratègic va ser la construcció d’un museu del lloc
històric que obrís espais per comprendre com es va planificar i executar el
terrorisme d’estat a l’argentina en general i a Còrdova en particular. l’espai
s’escenifica, al seu torn, com a lloc d’homenatge als desapareguts i de prova
per a les causes judicials. en el seu interior es desenvolupen esdeveniments
culturals i artístics i productes comunicatius.

5. Memorial Todos hemos perdido alguna cosa. Museo de la Memoria y ddHH. Xile. Fotografia: Javiera
Bustamante.

actualment, s’estan construint dos museus de memòria: l’ExEscuela de Mecánica de la Armada a Buenos aires (eX esMa) i el Museo de la Memoria del
perú. ambdós presenten dificultats diferents respecte als museus ja esmentats:
el primer, la museografia i els objectes; el segon, la planificació i la direcció.
la Comisión Bipartita3 té, des del 2004, al seu càrrec, l’administració de
l’Espacio para a la Memoria y para la Defensa de los Derechos Humanos, el
qual ha estat situat a l’immoble on va funcionar entre 1976 i 1983 l’ExEscuela
de Mecánica de la Armada, un dels camps de detenció i extermini més importants de la dictadura. la unitat de maternitat clandestina ha estat especialment
remarcada ja que durant la dictadura l’apropiació de nens nascuts en captivitat, l’ocultament de la seva identitat i el lliurament d’acabats de néixer a
famílies de militars van constituir circumstàncies singularment sinistres.
Malgrat que la dictadura a l’argentina va acabar el 1983, no va ser fins
al 2004 quan la Comissión Bipartita va iniciar el desallotjament, traspàs i
recuperació del predi i el debat per a la definició d’allò que serien els continguts que s’havien d’elaborar i transmetre en aquest nou lloc de memòria.
Van participar en el procés organitzacions de drets humans, persones que
havien sobreviscut al tancament a l’esMa i familiars de víctimes. i encara
que l’ocupació militar del recinte va culminar el 30 de setembre de 2007,
des del 2005 ja s’havien situat alguns cartells de senyalització en l’accés a la
finca i en algunes instal·lacions, com el Casino de Oficiales (lloc de reclusió
de persones segrestades), amb l’objectiu d’explicar als visitants el funcionament del centre clandestí. a l’interior del recinte, hi ha altres plafons que
adverteixen al públic sobre com funcionava el centre, quin era l’ús de cada
instal·lació, quin recorregut feien els presos i, sobretot, què hi havia a cada
lloc, actualment buit. així, durant una visita, que només es pot fer amb
guia, la població observa allò que va ser la sala de maternitat, el soterrani
destinat a la falsificació de documents, el casino, les cambres dels oficials i
la capucha, és a dir, el lloc on mantenien els detinguts.
la decisió de forjar una museografia sense objectes va ser el resultat del
debat efectuat al voltant de la pertinència de l’ús d’aquests com a recurs.
Malgrat que el projecte esMa encara no és pròpiament un museu, l’estat
actual planteja una qüestió central a l’hora d’elaborar-ne algunes directrius:
quina és la vàlua potencial dels objectes per explicar una part de la història
i, en qualitat d’elements materials, de quina manera poden conduir un tipus
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de missatge respecte al passat recent. en aquest cas, la decisió de no haverhi peces testimonials de l’experiència de violència respon a una manera
d’entendre la museïtzació d’un espai de memòria, i això ens porta a pensar
que aquestes institucions no necessàriament han de recolzar-se i concentrar
el seu discurs en objectes del passat integrats en una exposició permanent,
sinó que se’n pot prescindir, convergint en moltes altres possibilitats per
explicar, transmetre i representar aquest temps històric.
en aquest esbós de museus de memòria del Con sud, el projecte Museo de la
Memoria de Perú, rebatejat posteriorment amb el nom de Lugar de la Memoria,
és un punt d’inflexió, ja que l’argument central acoblarà diverses perspectives
del conflicte armat intern peruà viscut entre 1980 i 2000. el director de la Comisión Mario Vargas Llosa, membre de la Comisión de Verdad y Reconciliación
de Perú de 1983, va remarcar que una de les diferències entre aquest i altres
museus de memòria és la inclusió en el discurs de “bàndols” oposats del conflicte
armat, situació que materialitza la unió simbòlica i l’equiparació d’ideologies
diferents que defensen i lluiten per valors i principis de distinta naturalesa com
ara sendero luminoso, el Mrta i les forces antisubversives. les seves paraules
cristal·litzen aquesta decisió: “el museu ha de reflectir els horrors que es van
cometre per un costat i per l’altre […]. tots a la Comissió tenim clar que el museu no pot, en cap cas, servir de propaganda política a ningú, perquè en aquest
cas es desnaturalitzaria. la moral és més important que la política […]. els seus
continguts han de ser plurals i consensuats, sense maquillar allò que va passar
al nostre país, però amb un objectiu educatiu i constructiu […], un enfocament
ampli, plural i inclusiu, ajustat a la veritat històrica.”4
És presumible que en altres museus de memòria, com el de Xile, malgrat que
el discurs museogràfic apunti a una mirada de la història amb la qual part
important de la societat no se sent identificada, el deure ètic dels governs
restringeixi la possibilitat de congregar en un mateix espai grups d’origen
ideològic i valòric completament distant.
per això, les directrius del futur lloc de memòria del perú són un punt
d’inflexió en la trajectòria de museus de memòria del Con sud, apropant-nos
potser a allò que podria ser un espai de pau abans que de memòria. aquesta
polèmica té el seu antecedent en el Memorial El Ojo que Llora de lika Mutal,
un laberint de pedres amb els noms dels milers d’assassinats durant el conflicte. en aquell temps, es van manifestar discrepàncies respecte d’unificar
en un mateix espai d’homenatge persones amb projectes polítics diferents.
el Museo de Memoria de Perú té projectada la seva inauguració en el 2011.

4 a: http://labitacoradehobsbawm.blogspot.com/2009/03/
el-peru-tendra-museo-de-la-memoria.html.

les trajectòries dels museus esmentats no són homogènies ni responen a
raons idèntiques; malgrat això, s’hi poden reconèixer dos elements que
funcionen com a paradigmes comuns. primer, la figura de les víctimes,
tractades sovint com a màrtirs, com el nucli central per apropar-nos a una
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història molt més complexa de la que es representa. Certament, aquells que
van lluitar contra les dictadures i van morir per aquesta causa han de ser
homenatjats. el dolor i el patiment que arrosseguen aquests fets, per les
famílies, són irreparables. per tant, la problemàtica no consisteix a homenatjar aquests grups i intentar explicar la història a través de la lupa de les
víctimes, sinó que la contrarietat rau en el fet que aquestes siguin les úniques figures “dignes” d’homenatge. perquè els grups perseguits per les seves
idees polítiques són molts més que els recordats en aquests museus i en els
memorials: existeixen moltíssimes altres persones i col·lectius que també
van lluitar per enderrocar les dictadures de diferent manera, que no van ser
assassinades i que queden fora d’aquest relat. en aquest punt, cal remarcar
que les experiències argentines enforteixen una inclusió més àmplia de la
societat.
segon, una visió hegemònica administra generalment aquests museus. alguns
més, d’altres menys, el seu origen s’inspira en una necessitat d’explicar les dictadures a partir d’una visió del passat que els governs democràtics requereixen
per enfortir el principi ideològic de la reconciliació. per això, molts tenen un
discurs que proclama incloure tota la societat, però que, en el fons, el que fa
és aixecar plataformes culturals per educar la població d’una manera que està
predestinada, en què difícilment caben veus i modes alternatius.
en definitiva, els nostres museus solen ser espais per a una memòria, més
que institucions de memòries plurals. en aquest context, hem de fer una
excepció amb els de rosario i de la plata, els quals, des dels seus orígens,
van ser pensats més inclusivament i críticament. això es pot entendre quan
comprenem que la trajectòria de l’argentina per assimilar el passat té una
amplitud i profunditat singulars respecte dels països veïns.
És cert que existeixen discrepàncies pel que fa a les formes de pensar, ser i fer-se
dels museus de memòria de Con sud, però els hem d’admetre una facultat important, que consisteix a donar a conèixer una part de la història sovint silenciada
i oblidada. les mostres, de vegades més riques i d’altres més pobres, les exposicions d’art i les museografies diverses transmeten un aplec de fets que el visitant
interessat no passa per alt. sovint, els mateixos processos d’instal·lació deriven
en debats que interpel·len els habitants de les ciutats i països on s’ubiquen. i
malgrat que el coneixement lliurat sempre tindrà limitacions, si es té en compte
el principi que tota indústria cultural és un filtre de contingut en si mateixa, els
museus de memòria han parlat de les dictadures, dels seus fets més que de les
seves raons i conseqüències, però, sobretot, han constituït i continuen essent
plataformes d’informació perquè una part important de la societat reconegui que
els fets van existir, que no es poden oblidar i que molts no són passat, sinó que
prossegueixen en el present per a una part important de la societat.
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MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS, de Xile
el dia 11 de gener del 2010 es va inaugurar el Museo de la Memoria y los
derechos Humanos en una zona de renovació urbana i cultural de la ciutat
de santiago anomenada quinta normal. aquest museu té el seu origen en
dues instàncies. primer, en el reclam d’organitzacions de drets humans que,
des de l’acabament de la dictadura, el 1990, exigeixen als governs la creació
d’instruments simbòlics destinats a homenatjar i a recordar els detinguts,
desapareguts i executats polítics de la dictadura militar xilena (11 de setembre
de 1973-11 de març de 1990). Mentrestant, aquests grups, juntament amb
una part important de la societat, han demanat als governs conèixer la veritat sobre els crims, processar els victimaris i consolidar mesures reparadores
orientades a “rehabilitar” el mal i les pèrdues sofertes.

6. Vista transversal. Museo de la Memoria y ddHH.
Xile. Fotografia: Javiera Bustamante.

tal com van plantejar les trajectòries els diferents països del Con sud, a Xile
també es formulà una política oficial de memòria basada en l’ideari ètic
de la reconciliació, sustentada sobre tres principis bàsics: veritat, justícia i
reparació. la Ley de Amnistia del 1978, que preval en l’actualitat, va establir un precedent per a allò que havia de ser un oblit jurídic que ha inclós
condemnes aïllades, un processament de la memòria que cerca oblidar molts
fets i persones i dues comissions de la veritat,5 la finalitat de les quals ha
estat reconèixer els actes violents i quantificar-ne les víctimes.
el museu sorgeix com a instrument fonamental d’aquesta política oficial de
memòria, en la qual homenatjar i recordar les víctimes constitueix l’eix del
reconeixement. per això, es van agafar com a referents algunes experiències desenvolupades en països com alemanya, França, els eua, sud-àfrica,
l’argentina, l’uruguai i el paraguai, i altres de nacionals, com el Parque por
la Paz Villa Grimaldi i el Museo de Solidaridad Salvador Allende.
la iniciativa neix el 2007, quan Michelle Bachelet va decretar la construcció d’un
museu de memòria com a projecte preferencial i culminació de les polítiques oficials en la seva línia de reparació simbòlica per i amb les víctimes de la dictadura.
sota aquest principi, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos6 va convocar un grup d’especialistes en aquesta matèria per donar cos a la institució. a
diferència dels museus de memòria dels països veïns, que van seguir la tradició
d’instal·lar-los en edificis utilitzats durant les dictadures, la comissió va decidir
construir-ne un de nou concebut per contenir el museu i a l’ensems ser plataforma
de manifestacions culturals i commemoratives de reconeixement i honor al record.
es tracta d’una construcció d’arquitectura moderna, de grans proporcions
(10.200 m2), que disposa d’una gran nau per a l’exposició permanent i altres
de temporals, una àrea administrativa, una altra per a col·leccions i arxius, una
biblioteca i aules pedagògiques. a l’exterior es troba la Plaza de la Memoria
destinada a la realització d’activitats culturals, com obres de teatre i concerts.
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el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos va ser creat per donar a
conèixer i explicar la història de violència política a Xile entre 1973 i 1990;
és a dir, el projecte és un instrument complementari de la Comisión de la
Verdad y la Conciliación de 1991, que estableix una veritat sobre els fets
esdevinguts exclusivament entre 1973 i 1990. potser la indicació més clara
d’aquesta traducció dels continguts de la comissió en el discurs transmès en
el museu sigui la proposta museogràfica permanent, composta per testimonis escrits –cartes personals, documents jurídics desclassificats, material de
premsa escrita–, recursos audiovisuals i una àmplia col·lecció d’objectes que
en conjunt construeixen un missatge que comprèn únicament el període de
la dictadura militar i exclou deliberadament les raons que van possibilitar el
cop d’estat i les conseqüències de l’autoritarisme. l’exposició s’inicia el dia
11 de setembre amb imatges del bombardeig al Palacio de la Moneda i culmina amb un audiovisual que retransmet el discurs fet per patricio aylwin,
primer president democràticament elegit, el 1990, a l’Estadio Nacional.
en l’arrel ideològica del museu existeix un sentit instructiu: aprendre sobre
els drets humans amb una mirada valòrica, pedagògica i reflexiva basada
en les experiències del respecte i el retrobament entre tots els xilens. així,
pretén que el visitant faci una reflexió sobre una memòria, que és la solidaritat, imposant, en paraules de primo levi, un deure de memòria. el fet
és que la consideració d’un temps i un tipus de memòria és subsidiària del
concepte hegemònic que n’ha creuat les polítiques oficials dels últims vint
anys; l’enfortiment de la idea del mai més i la no-repetició dels fets que van
afectar la dignitat de l’ésser humà. la bona o la mala decisió d’explicar de
manera exclusiva aquest període es relaciona amb la pregunta que es va fer
l’escriptor xilè roberto ampuero en el seu article “La mala memoria chilensis. Una memoria desmemoriada”: “És possible entendre la nostra tragèdia
del segle XX ignorant les vicissituds anteriors a aquest dia? es pot descriure
el període 1973-1990 esquivant la crisi política i econòmica que quasi ens
arrossega a una guerra civil?” És cert que en l’arrel dels qüestionaments
d’ampuero hi ha una defensa del cop d’estat, però també ho és que les seves
preguntes ens ajuden a interpel·lar la validesa de dissenyar una exposició
que expliqui només alguns fets i remarqui, a més, un sol grup de persones
afectades pels esdeveniments.
de la mateixa manera que el dolor és una força constitutiva de les polítiques
oficials de la memòria, al museu, el sofriment i la mort convergeixen en el
fil conductor del discurs sota el principi figuratiu del màrtir i l’heroïcitat.
Clarament, l’exhibició s’ha dedicat a narrar tot allò que ha afectat de manera dramàtica les víctimes directes. això s’evidencia en la seva col·lecció,
formada principalment amb objectes lliurats per persones i la qual, en conjunt, ha estat definida com a patrimoni individual. aquest caràcter privat
de l’experiència de violència, materialitzat en el deure de memòria envers
les víctimes, trunca la comprensió d’una experiència molt més complexa i
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democràtica en excloure del record i l’homenatge una part important de la
societat que també va lluitar per recuperar la normalitat.
Criden l’atenció dos espais significatius del museu, que són decisius en el
context que estem desenvolupant. el primer és Ausencia y Memoria, una
metàfora de la pràctica commemorativa anomenada velatón, una tradició
nacional, una forma que familiars i amics de les víctimes van establir com
a ritus per recordar, homenatjar i denunciar la pèrdua dels seus éssers
estimats. durant la dictadura es realitzaven velatones en llocs on hi havia
hagut morts o enfrontaments, experiència que es va anar ampliant i consolidant en altres espais, arribant a ser una pràctica commemorativa singular
que identificava la lluita contra la dictadura. però quan es va recuperar la
democràcia, es va prosseguir encenent espelmes per recordar les víctimes,
es va continuar amb la pràctica ritual, quasi sempre a l’espai públic. la
seva importància simbòlica va portar a dissenyar en el museu un espai que
repliqués, a mode de metàfora, la velatón. es tracta de dos espais vinculats:
un balcó que opera com a espai de velatón, que disposa d’espelmes elèctriques que recorden les víctimes i, en el mateix nivell, al davant, s’hi aixeca
un mural amb fotografies de les víctimes de la dictadura.
segon. el memorial Todos hemos perdido algo d’alfredo Jaar pretén transmetre una idea que ha suscitat polèmiques. tal com el seu nom enuncia,
aquest plafó compost per milers de quadrats impresos amb siluetes idèntiques ens tradueix que, en paraules de la directora dels museus Marcia
scantlebury, allò que va esdevenir en les violacions dels drets humans no
només va afectar un grup de persones, les víctimes, sinó tota la població en
el seu sentit col·lectiu. sota aquest principi, tota la societat quedà afectada
per la dictadura; malgrat això, no podem deixar d’advertir que no totes les
persones van perdre alguna cosa sinó que, fins i tot, molts van guanyar-hi:
van aconseguir diners, poder, posició, etc. darrere d’aquest memorial es
commemora un tipus de record que ricard Vinyes ha anomenat memòria
tranquil·litzadora, en general, “la memòria d’un suposat èxit assolit amb
sofriment i voluntat” (Vinyes, 2009, p. 4).

ConClusions
la trajectòria dels museus de la memòria al Con sud és en els seus inicis. encara
n’han d’aprendre molt, errar i fer moltes altres coses, però també tenen molt per
ensenyar. de manera preliminar, després de poc més d’una època de desenvolupament, observem que els diferents museus s’ubiquen en un àmbit escàs i amb un
progrés divers. això pot ser tant per la dependència dels contexts polítics en els
quals s’inscriuen els projectes com per les economies dels països, o per les relacions vinculants entre l’estat i organismes de drets humans, entre d’altres causes.
en un context regional, aquests museus són reconeguts com a processos
incipients, de curta trajectòria i, per això, sovint d’escàs privilegi, a di-
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Museu de la Memòria de Montevideo. Un instrument
per al desenvolupament de la consciència crítica1
elBio Ferrario
arquitecte i director del Museo de la Memoria de Montevideo
1

1. exposició permanent del Museo de la Memoria. inauguració del museu, 10 de desembre del 2007. Fotografía d’annabella Balduvino. © arxiu del Museo de la Memoria.
Montevideo.

la missió del MuMe consisteix a “crear un espai a la ciutat de Montevideo per a
la promoció dels drets Humans, i la Memòria de la lluita per la llibertat, la democràcia i la Justícia social, entenent-los com a conceptes culturals, inacabats
i en permanent construcció”. aquesta declaració de la nostra missió expressa
l’èmfasi de la institució respecte al record: és la memòria de la lluita. el Museu
de la Memòria respon a la necessitat urgent de simbolitzar la història del cop
d’estat que es va produir al nostre país. remarco el concepte ‘simbolitzar’ perquè
és una categoria essencial a l’hora de parlar sobre com relatar i com vincular el
passat amb el present. en la nostra missió també diem, finalment, que “en els
temps d’incertesa sorgeix una gran certesa, i la memòria és una arma poderosa
per a la identitat dels nostres pobles, ja que orienta la lluita per construir una
societat millor, amb justícia social, democràcia, llibertat i solidaritat.”
per això, la resposta a la pregunta bàsica de per què recordar és: cal fer-ho per
construir una societat millor.

el patriMoni i els relats del Museu
1 aquest text va ser presentat a les XXiii Jornades de la Xarxa de Museus locals que van tractar
el tema “Museus, memòries i conflictes”, celebrades
a l’Hospitalet de llobregat l’1 d’octubre de 2010. el
nostre agraïment a la diputació de Barcelona per
permetre’n la publicació.

en la nostra visió, el patrimoni central de les nostres institucions és el dels
valors de l’ètica de l’altruisme, sintetitzada en la solidaritat. entre aquests, els
drets humans ocupen un lloc destacat, en la seva dimensió de drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals. també cal indicar, de manera clara, que les
nostres institucions no són neutrals, sinó que són una eina de lluita per aquests
valors, i que la Memòria és un camp de la lluita política.
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al museu tradicional, el coneixement que transmet s’entén com a unificat,
objectiu, i els objectes són considerats font de coneixement per si mateixos. es
tracta d’una posició fixa de l’objecte en l’espai, que genera significats que no
poden ser intercanviats o qüestionats. l’objecte té una legitimitat i autoritat
intrínseques.

2

3

2 i 3. sede del centro cultural Museo de la Memoria
- MuMe. ©archivo del Museo de la Memoria. Montevideo.

en la nostra institució, els subjectes se situen en un primer pla respecte dels
objectes, que són compresos com a portadors de significats, versions, visions i
múltiples interpretacions. el museu mateix és entès com un espai de significat,
amb diferents perspectives que reconeixen mirades diverses. la consciència de
la pluralitat de significats va de la mà amb la percepció del caràcter narratiu del
museu i de la seva constant presa de partit des del moment en què se seleccionen
uns objectes, i no uns altres, i es privilegien unes lectures sobre unes altres.
en reconèixer la multiplicitat de veus, ens adonem que la construcció dels
significats al museu no pot estar només en mans dels organitzadors o dels
especialistes, sinó que hi participaran moltes persones i col·lectivitats. el museu és una zona de conflicte, de controvèrsia i de contestació on apareixen
discursos alternatius.
com a part de la mateixa concepció que va donar lloc al nostre museu, es va
anar formant una comunitat que el sosté. l’associació d’amigues i amics del
Museu de la Memòria integra un ampli ventall d’organitzacions socials, sindicals i de drets humans, que van participar en el seu procés fundacional i que
són el fonament d’aquesta comunitat. però també hi ha d’altres organitzacions
–com ara escoles, instituts, clubs de nens, onG, esglésies, o el centre comunitari de la zona– que formen la xarxa d’entitats i veïns en què està integrat el
museu i que aporten la visió i els requeriments des de la mateixa comunitat,
promovent-hi activitats i línies de treball. Finalment, també els sectors acadèmics tenen múltiples contactes amb el Museu de la Memòria, ja sigui a través
de convenis, acords de treball específics o recerques realitzades des de les
diverses universitats i facultats i que després són preses en consideració per la
nostra institució.
tots aquests subjectes són actors rellevants en la construcció dels relats, però
hi ha un altre element actiu, quotidià i massiu, que és el més important: el
públic que visita el museu. aquest, realitza les pròpies lectures dels objectes,
interpel·la, dóna respostes i genera conflictes interpretatius. l’equip docent
treballa a partir d’aquestes demandes tot provocant la reflexió dels visitants.

Història i MeMòria
ens sembla necessari fer unes breus reflexions sobre història i memòria, sobre
les seves relacions i diferències, ja que som un museu de memòria i no un
d’història, encara que ens hi recolzem. Història i memòria són dos camps de
relació amb el passat, però no són equivalents. la seva dissemblança no rau
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en la qualitat d’allò representat, sinó en les seves pretensions, ja que ambdues
tracten “del que ja va ser” o “del que està sent”.
la història, operació intel·lectual que s’esforça per establir els fets del passat i tornar-los intel·ligibles, té com a aspiració la reconstrucció d’aquell per
portar-nos-el com més a prop millor “tal i com va succeir”. la història s’ocupa
de buscar la veritat històrica d’un pretèrit immodificable, encara que aquesta
sigui sempre provisional, com saben els cronistes. d’altra banda, la Història
tracta d’allunyar-se de la subjectivitat per aprehendre el passat sense les obnubilacions de la passió.
en canvi, la memòria exigeix credibilitat i versemblança, tot establint un estatut de “veritat - fidelitat”. aquesta idea designa una afecció al passat a través
del record; és a dir, marcat pel seu caràcter afectiu. la memòria tracta de
construir un sentit per a qui recorda un passat amb el qual se sent unit per un
vincle especial. implica una relació de la persona amb el propi passat i amb el
que intenta fer amb el seu futur. Hi apareix, doncs, una intencionalitat com a
element essencial. el coneixement històric és acumulatiu, la Memòria és canviant. es pot recordar molt o poc, una cosa o una altra, d’una manera o d’una
altra. podem dir, en definitiva, que les característiques de la Memòria són la
subjectivitat, la intencionalitat i el significat.

coM representar
la memòria no existeix si no s’expressa en una producció material, construint
elements en què es plasmi. representar és fer present el que no hi és, és actualitzar l’absència, portar-la de nou a la nostra consciència. Quan parlem de
representar ens introduïm, doncs, en el camp de la producció simbòlica. els
fets passats només podem fer-los presents a través d’un símbol que implica
una relació analògica entre el significant i el significat. Mitjançant aquest, el
pensament fa al·lusió a allò absent i imagina el que, més enllà de tot llenguatge, és de l’ordre de l’inefable. ara bé, com narrar l’inenarrable? per exemple,
com relatar la tortura? el símbol, superposició inesgotable d’estrats de sentit,
fa parlar l’enigma, i el mite, l’art i la religió són de l’ordre d’allò simbòlic.
en la nostra experiència, l’art ens apareix com un instrument destacat per
representar la memòria, i per vincular passat i present. la creació artística incorpora la subjectivitat, la intencionalitat i el significat, qualitats que definim
com a característiques del record. en l’art, la realitat es revela a l’home i la humanitat és posada davant la seva pròpia realitat. tota obra d’art ens mostra un
doble caràcter amb una unitat indissoluble: és l’expressió de la realitat, però,
simultàniament, crea una tangibilitat que no existeix fora o abans de l’obra,
sinó precisament només en ella. amb l’art es construeix un sentit per al passat, i també un present des d’aquesta realitat que crea el mateix art. les obres
artístiques generen un esdeveniment en la persona que s’hi enfronta i produeix
una singularitat per a la qual cadascú construeix el propi relat.
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vinculant el passat aMB el present
el nostre museu destaca els valors sostinguts pels nostres pobles en les lluites socials i polítiques, que continuen d’una manera o altra vigents, ja que la memòria
ens interessa considerant les urgències del present, sabent també que cal situar-la
en el seu context, en les claus del seu temps, les quals no són les del present, però
que serveixen per a la comprensió de les tasques que ens plantegem per al futur.

4

4. visita del poeta Marcos ana al Museo de la Memoria. 15 de maig del 2008. © arxiu del Museo de la
Memoria. Montevideo.

respecte a les dictadures del con sud d’amèrica, s’ha plantejat sovint la pregunta “per què”, en relació amb les causes. però el que ens hem de plantejar,
i que respon més incògnites, és “per a què?”, quant a les finalitats de les dictadures. Més enllà de les particularitats de cada país, és evident que l’element
constant és la imposició del model capitalista neoliberal i el reajustament del
sistema i la globalització del mercat, posant tot el poder de l’estat per reprimir
la població que s’oposi a aquests objectius. la gran majoria és perjudicada pel
model imposat i, d’aquesta manera, queden violats els seus drets econòmics
i socials, de la mà de la conculcació dels propis drets civils i polítics. així, es
manifesta la injustícia estructural del sistema, per al qual les dictadures recents
van ser funcionals, i s’aclareix quin va ser el “crim original” comès per tots els
lluitadors reprimits, que no va ser un altre que orientar les transformacions per
procurar una major justícia social.
avui en dia, la injustícia estructural del sistema es manté, de manera que no
podem considerar que hi hagi solucions finals perquè el passat pugui presentar-se només com a història i no com a conflicte present. l’acció dels museus
de la memòria s’orienta al desenvolupament de la consciència crítica sobre la
societat on vivim, revelant allò ocult, obrint la memòria en debat continu, reconeixent la pluralitat de veus i la xarxa de memòries en diàleg, tensió i disputa. el treball sobre la memòria del passat recent és, en definitiva, una reflexió
sobre la societat humana en totes les seves dimensions: tracta de respondre
l’interrogant de com va ser que va passar allò que va succeir.

l’art en l’eXperiència d’un Museu social
el Museu de la Memòria és un espai social, inserit en els conflictes de la societat contemporània. el centre de la seva activitat són les exposicions, que com a
totalitat són una creació artística; ara bé, es basen en un principi elemental del
muntatge: dos objectes col·locats l’un al costat de l’altre creen una situació inèdita,
un nou significat. aquest principi va alimentar el surrealisme, el fotomuntatge i
el mètode cinematogràfic d’einsenstein. es vincula amb el principi de l’associació,
com a fonament general de la significació, i com a principi elemental humà.
l’exposició crea una nova imatge que supera els objectes que reuneix i
l’espectador hi entra en relació. crea un discurs espacial i és un lloc de lectura
dels objectes i implica una posada en escena. És una representació dels fenòmens dels quals es vol donar compte, i no és la manifestació en si mateixa.
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5

6

7

amb l’exposició construïm una sintaxi, un sentit únic per al conjunt i una independència per a les parts. la diversitat dels significats imposa establir arguments rizomàtics que donen lloc a diversos recorreguts. no es tracta d’establir
estructures contínues, sinó nuclis que en disparin la lectura.

8

5, 6, 7 i 8. inauguració MuMe. performance artística
de clemente padín (artista plástic, ex pres polític) el
dia de la inauguració del museu, el 10 de desembre
del 2010. © arxiu del Museo de la Memoria. Montevideo.

Finalment el guió es construeix amb tots els elements que ens interessa posar
en l’espai, tot plasmant el discurs de la mostra amb un projecte expositiu.
d’altra banda, s’hi expressa el concepte artístic de performance, en una interacció entre l’obra i les persones.

el Guió del MuMe
el guió del MuMe té set unitats temàtiques: 1) la instauració de la dictadura,
2) la resistència popular, 3) el confinament: les presons, 4) l’exili, 5) els desapareguts, 6) la recuperació democràtica i la lluita popular per la veritat i la
Justícia i 7) Històries inacabades i nous desafiaments.
aquesta estructura temàtica funciona com a columna vertebral de l’exposició
per contenir els diferents relats de manera ordenada i vinculada per a la comprensió integral. aquestes unitats es despleguen des de múltiples opcions, mantenint una estructura oberta en forma creativa. per realitzar això, el disseny
de cada una s’enriqueix amb propostes a través dels anomenats espais oberts,
que donen lloc als programes d’exposicions temporals. d’aquesta manera, es
promou la més àmplia participació ciutadana i interdisciplinària –investigadors, ciutadans, educadors i diferents expressions artístiques– en la tasca de
comunicar i expressar les diverses lectures que la memòria planteja.

els tallers d’eXpressió artística coM a espais de reFleXió
els tallers d’expressió artística són part d’un pla d’acció que promou la construcció de nous paradigmes culturals que siguin la base d’una ciutadania parti-
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cipativa. per això, els espais col·lectius de desenvolupament expressiu i artístic
compleixen un paper bàsic en la consolidació del sentit de pertinença, en la
cohesió social, en la posada en valor dels drets humans, en la construcció de la
memòria del passat recent i en l’aprofundiment de la democràcia.

9

10

9 i 10. plaça de la Bandera, Montevideo. intervenció urbana del museu (autors: annabella Balduvino
i elbio Ferrario) a la plaça de la Bandera, Montevideo, octubre 2008 a gener del 2009, titulada “MÁs
de 200” (homenatge als detinguts desapareguts). amb
aquestes intervencions urbanes desenvolupem el concepte de “museu sense parets”, agafant tot el territori
com a camp d’acció. Fotografíes d’annabella Balduvino. © arxiu del Museo de la Memoria. Montevideo.

diem que la cultura és un dret essencial de l’home. la seva necessitat és prioritària, al mateix nivell que l’alimentació, la salut o l’habitatge. en l’emergència
social, la cultura és un factor d’integració, amb l’objectiu de construir la identitat, contenir, expressar i elaborar els mites dels marginats i exclosos, recolzant-se en dos tipus de treballs: 1) tallers complementaris de la visita al Museu
de la Memòria, i 2) tallers permanents d’expressió i d’integració social.
els primers es porten a terme després de la visita de grups organitzats
d’alumnes. l’objectiu és sensibilitzar i reflexionar sobre les temàtiques que
conté l’exposició, utilitzant diverses tècniques artístiques com a mediadores
amb els objectius del museu. els objectius específics dels tallers són de dos
tipus: d’una banda, habilitar els visitants per posar la seva veu a les temàtiques que aborda el museu, promoure’n la sensibilització i la reflexió; de l’altra,
construir un relat des de la participació que apunti a la permanent interacció
entre la proposta del museu i les persones que el visiten. a partir d’aquests
tallers, es plantegen diverses accions que intenten generar en els visitants un
espai d’intercanvi, de confrontació de mirades, i, per sobre de tot, de reflexió.
amb les institucions educatives, es realitzen els tallers permanents d’expressió
i integració social, que resulten molt útils si tenim en compte que, en la zona
del museu, hi ha un gran nombre de persones en situació social vulnerable.
per això, entre aquests tallers artístics hi sobresurten els de teatre, per la seva
capacitat d’integració.

teatre al Museu
si la definició de drama implica bàsicament un desenvolupament de l’acció,
una manera de moure’s en l’espai i donar vida als continguts intel·lectius, no
hi ha millor estratègia que plantejar dramàticament un fet per transformar i
personalitzar els missatges educatius. És el teatre i la seva virtut artística allò
que abraça, en una conjunció òptima, totes les arts, com a vehicle de continguts.
a través de l’expressió teatral motivem i despertem interessos, fem una crida a informar i a formar un individu ple, pel que fa a l’harmonia entre la
intel·ligència i l’emotivitat. tot allò que no ens involucri, que no ens comprengui, serà lletra morta o, pitjor encara, continguts sense ales. el teatre i les seves
possibilitats són un mitjà privilegiat que ens permetrà actualitzar els continguts, en el sentit de fer-los viure, en l’instant mateix de la seva contemplació,
motivant noves experiències a través de l’estudi i la recerca.
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els objectius són, d’una banda, establir un pont, tot incorporant un llenguatge
diferent com a mitjà d’aprenentatge que resulti entretingut (prenent la definició de Brecht sobre entreteniment), i, de l‘altra crear nous ambients perceptius,
transformant el tallerista amb una nova experiència personalitzada, estimulant-lo a buscar en el propi passat, en el del país i en el d’amèrica llatina, per
trobar explicacions al seu present.
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La representació del passat comunista als museus de
les societats postsoviètiques: l’exemple de la Casa del
Terror de Budapest i del DDR Museum de Berlín1
sonia comBe.
isp-cnrs
universitat de paris ouest

venint d’un país on el president ha decidit la creació d’un museu d’història
de França, segons ell, per guarir “la crisi identitària” que sofreixen els francesos, reconec en principi un cert escepticisme davant del títol del present
article. pot un museu curar les ferides? certament, les causes de la suposada
“crisi identitària” dels gals reflecteixen el declivi d’un país que en endavant
només jugarà un paper modest i provincial en l’economia, la política i la
cultura mundials –i aquesta caiguda no sabria aturar-la cap museu.
tinc la temptació de manllevar a Freud la resposta que va donar quan se li
va preguntar si la vocació de la psicoanàlisi era guarir: “substancialment
no”, va respondre ell, “però pot transformar el sofriment en una cosa més
suportable.” sobre la base d’això, jo diria: els museus no tenen gaire poder
per curar els sofriments infligits per la Història als pobles, i, tanmateix, tenim necessitat de museus d’història.

1 aquest text va ser presentat a les xxiii Jornades de
la xarxa de museus Locals que va tractar el tema “museus, memòries i conflictes”, celebrada a l’Hospitalet del
Llobregat l’1 d’octubre de 2010. el nostre agraïment a
la diputació de Barcelona per permetre’n la publicació.

això sembla actualment una evidència i, per tant, els museus d’història són
una institució recent: a França, s’estima que més del 80% dels centres i llocs
de memòria s’han creat posteriorment a 1970. per a molts d’aquests, això
s’explica per l’acceleració dels canvis socials i econòmics (també els museus
d’història local, els de solars industrials, etc.), però també a causa de la preocupació per transmetre el passat recent, el de la segona Guerra mundial,
en el moment en què els actors i els testimonis començaven a desaparèixer;
d’aquí ve l’impuls d’espais de la deportació i de la resistència que tenen per
objectiu lluitar contra l’oblit, a més de transmetre l’experiència del passat
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amb la finalitat que no es torni a repetir. més recentment, també han rebut
com a missió participar en el reconeixement dels patiments.
aquesta evolució es posa en relació amb el fet que els estats porten a terme
cada vegada més sovint una “política de la memòria” i actes commemoratius que els museus, entre d’altres institucions, tenen la tasca de difondre.
considerant la representació del passat comunista en els museus dels expaïsos de l’est, voldria mostrar com les pràctiques museogràfiques poden
engendrar, més que apaivagar, conflictes de memòria en aquesta àrea geogràfica, que ha viscut, ara fa justament vint anys, un canvi històric.
a partir de l’esfondrament del món soviètic, la majoria dels estats satèl·lit
i a fortiori aquells que havien recobrat la seva independència (sobretot els
països bàltics i ucraïna) han procedit a la reordenació de les col·leccions
permanents dels seus museus nacionals.
els museus d’història nacional eren institucions de molta importància en els
països comunistes. La mateixa idea de crear-los és, vist des d’un cert punt
de vista, una idea totalitària: reflecteix la pretensió d’imposar una visió
dominant de la història. aquesta ha estat l’ambició dels dirigents dels estats
de tipus soviètic que volien exercir un monopoli sobre totes les modalitats
de representació del passat. destinats a un ampli públic, concebuts de manera més pedagògica que artística segons la idea comunista, els museus
d’història eren objecte d’un control particular. el postcomunisme ha procedit a una inversió radical de perspectiva, encara que no sense problemes.
així com durant el període comunista s’havia posat l’accent en el combat
antifeixista i en els sofriments consecutius a la segona Guerra mundial,
escollits de manera electiva (amb la representació del genocidi dels jueus i
dels gitanos, però passant per alt els desplaçaments forçats de poblacions
o la repressió staliniana), el període postsoviètic ha derruït els antics herois
per elegir-ne uns altres: ha triat unes altres víctimes i ha posat l’accent en
els aspectes dictatorials dels règims comunistes.
La matriu que serveix de model per evocar l’antic règim és la dels museus consagrats a la Shoah i, més precisament, l’united states Holocaust museum de
Washington. La qüestió és saber si aquest patró es pot aplicar a la representació
museogràfica de l’experiència soviètica. o sembla que, preferint suscitar l’emoció
amb la utilització del poder de la imatge més que reescriure els sofriments en el
seu context històric, els museus del postcomunisme transmeten una visió unívoca
que pot ser contraproduent, com el fenomen de l’ostalgie a l’exalemanya de l’est.
aquest sentiment no significa pas que els exalemanys orientals trobin a faltar els
aspectes dictatorials de l’antic règim. simplement, aquests museus ofereixen una
visió policial, reductiva de la història, essencialment dominada per la por, que no
correspon de manera forçosa a la vida individual dels membres de tota la societat.
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La tria dels museus aquí analitzats, el del terror de Budapest i el ddr museum de Berlín, es deu al fet que es tracta dels centres consagrats al passat
comunista més visitats en ambdues capitals.

eL museu deL terror (terrorHaza) de Budapest
obert el 2002 sota el govern de dretes de viktor orban, aquest espai
s’instal·la en una prestigiosa artèria de la capital hongaresa, l’avinguda andrassy, en un edifici que va ser assetjat per nombroses policies polítiques. La
tria de l’emplaçament indica una voluntat de remarcar la continuïtat de les
pràctiques a partir de la dels llocs. els accessos del museu ja inspiren terror.
imposant, l’edifici té a la part superior una cornisa negra ornamentada amb
insígnies de les dues dictadures durant les quals es va desenvolupar: la creu
gammada dels nazis i les creus fletxades dels feixistes hongaresos. des de
l’inici, el museu proclama el seu discurs: posar un signe d’identitat entre les
dues dictadures. dos plafons amb els emblemes de les creus fletxades i dels
nazis, col·locats l’un al costat de l’altre, acullen el visitant. així comença la
visita, amb aquest fort signe d’equivalència.
però més enllà d’aquest i contràriament a allò que promet, el centre realment es consagra en essència a la “dictadura comunista”: de les trenta-vuit
sales d’exposició, només dues fan referència al període nazi i a l’evocació
de les persecucions antisemites.

quan es fa cua –i se’n fa sovint– davant de la taquilla per comprar les entrades, es projecta un vídeo inacabable que mostra un home plorant. És la
víctima, la del comunisme. És el sofriment individual, fora de context, fora
del període: no hi ha cap explicació per ajudar-nos a comprendre les raons
d’aquests plors, només és l’exposició del patiment.
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passada la portella, s’entra a la primera sala on trona un tanc soviètic, evocador de la repressió de 1956. Les parets d’aquesta primera sala estan entapissades amb figures de víctimes. La inspiració d’aquesta escenografia prové
dels museus de la Shoah, on s’ha intentat donar un nom, una cara, a cada
víctima. acompanya la visita, organitzada de manera que el públic estigui

obligat a passar per totes les sales, una música lúgubre. efectivament, és impossible refer les passes i així escapar-se, si cal, d’aquest recorregut obligat.
els dos únics àmbits consagrats al període de la dictadura de les creus fletxades
porten per títol “sales de la doble ocupació”. aquest nom ha esdevingut
la norma en l’espai postcomunista. sobretot, el retrobem als museus de
riga o de vílnius. indica el pas sense transició d’una dictadura (nazi) a
una altra (soviètica), amagant la fase d’alliberament dels soviètics, sobretot a Budapest, on les persecucions dels jueus la tardor del 1944 només
van acabar amb l’arribada de les forces armades roges, el gener del 1945.
aquesta ocultació, en realitat, continua les pràctiques anteriors, en l’antic
règim comunista: podem recordar, per exemple, que a l’alemanya de l’est,
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sobre el territori de la qual es trobava el camp de Buchenwald, s’ometia
l’alliberament del camp fet per l’exèrcit americà. es mencionava el cas real
(i únic a la història dels KZ) d’una temptativa d’organització armada dels
detinguts comunistes per alliberar ells mateixos el camp, que tapava el fet,
establert històricament, que havia estat alliberat per les forces americanes.
d’ara endavant, és a la inversa: són els soviètics els que cauen en el mateix
parany. La seva intervenció es resumeix en l’ocupació del país que anaven
a alliberar de la dominació nazi.
posat en condicions per la música lúgubre, el visitant és, a més, sotmès
a una prova que potser no hauria desitjat. per sortir del segon nivell de
l’exposició, cal agafar un ascensor. no hi ha cap escala. sense cap més possibilitat, el deixa a les sales de tortura, situades al soterrani de l’edifici. al
llarg de la baixada, que s’efectua molt lentament, escolta el recitat minuciós
i insostenible d’una execució a la forca. aquesta melopea podria resultar un
molt bon material de propaganda per a les associacions que lluiten contra
la pena de mort. però aquí no es tracta d’això. presoner del recitat i també
manipulat, l’espectador ha d’associar aquest testimoni a la naturalesa del
règim comunista, criminal en la seva essència.
però..., qui són les víctimes? Les sales són consagrades a la repressió dels
camperols (col·lectivització), a l’expulsió dels “burgesos” a fora de les viles,
així com a l’esclafament de l’aixecament popular de la tardor del 1956. se
n’ha dedicat una de sencera al cardenal mindszenty i a la resistència dels
catòlics a la dictadura comunista. en revenja, no hi ha cap referència a la
dissidència hongaresa que lluita pel “socialisme amb cara humana”, adherida a la carta de 1977 contra la normalització de txecoslovàquia després de
la primavera de praga. són els oblidats de la història.
el dèficit en la periodització engendra confusió. el període rakosi (19491956) durant el qual es desenvolupen els fets esmentats més amunt, es posa
en el mateix pla que el de Kadar, que el succeirà, i que crida al “socialisme al gulash”. Les deportacions de soldats hongaresos a la unió soviètica
van tenir lloc a la fi de la guerra, però s’indica que “el darrer presoner de
guerra hongarès, andras toma, ha retornat a Hongria l’any 2000”, com
si hagués estat retingut a rússia durant tot aquest temps i més enllà del
període soviètic! igualment, s’assenyala, aquí amb més versemblança, però
sense matisar, “que el darrer conseller soviètic que se’n va anar del territori
hongarès ho va fer el 1989”. però, se sap que els consellers soviètics ja no
tenien, l’any 1989, la funció que havien exercit des del 1949. És fins i tot
amb els seus consells que Hongria trenca el “teló d’acer” obrint les fronteres
des de l’estiu de 1989.
Les sales de tortura situades al soterrani són reconstruïdes a partir de records de les víctimes. encara avui, no hi ha dates. retrobarem la mateixa
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imprecisió al museu de la presó de l’stasi, de Berlín-Hohenschönhausen.
així s’ha creat un sentiment de continuïtat: de la instauració del règim comunista per la violència a l’estabilització, en què la vigilància de la policia
política l’havia portat cap a la repressió.
així, la Shoah ha servit, en primer lloc, de matriu per ser suplantada pel
terror comunista. si bé no es diu explícitament que aquest darrer va ser més
terrible que aquella, sí que el missatge hi és de manera subliminal.
poc temps després de la inauguració de la casa del terror, es va obrir a
Budapest un museu de l’Holocaust. Ha integrat les persecucions dels gitanos, però també s’hi amaga-igual que a les sales consagrades a la dictadura
dels creus fletxades, a l’altre museu-, que la minoria gitana fou igualment
deportada a auschwitz.
s’hi dóna un ampli lloc a les històries de famílies, que garanteixen l’emoció
i permeten la identificació. el paper del regent Horthy (dirigent hongarès
destituït l’octubre del 1944 pels creus fletxades) en les deportacions dels
jueus s’ha minimitzat. s’insisteix, sobretot, en el fet que va suspendre-les
el mes de juny, però sense precisar que, excepte els de Budapest, tots els
d’Hongria havien ja estat confinats. igualment, es posa l’accent en el coratge dels sionistes i sobretot en les negociacions que l’advocat Kasztner portà
a terme amb els nazis, salvant així més de 1.400 jueus. Fa un recompte de
les grans figures hongareses d’origen jueu i en menciona la contribució a la
cultura, però el museu de l’Holocaust de Budapest omet sempre els comunistes hebreus. igualment, el filòsof György Lukacs no té dret a cap menció.
La casa del terror de Budapest, que té com a públic captiu, prioritàriament,
l’escolar, ha suscitat nombroses crítiques i controvèrsies. Boicotejada per la
majoria dels historiadors, així com pels antics dirigents (els grans perdedors), ha esdevingut el museu sobre el comunisme hongarès. però agrada
molt als turistes, que en surten fortament impressionats.

eL ddr-museum de BerLín
a Berlín, molts museus es reparteixen la història de l’alemanya comunista:
el de l’stasi, el museu de la vila de Berlín reunificada i, finalment, el ddrmuseum, institució privada a la vora de l’spree, que té un èxit creixent i que
és, de molt, el més visitat.
L’escenografia no s’assembla gens a la de la casa del terror de Budapest:
l’aspecte repressiu del règim s’hi ha deixat de banda, per al museu de l’stasi.
aquí, evoca més un “gabinet de curiositats” on els objectes de la ddr són
juxtaposats per temes, suscitant successivament un somriure irònic o compassió, tal com ho veurem analitzant a continuació tres fotografies i els
peus que les acompanyen:
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La gibrelleta col·lectiva

anar tots junts a la gibrelleta

És en un banc com aquest que, a les guarderies, els nens anaven tots junts
a la gibrelleta, i s’hi estaven fins que tots havien acabat. a més de la sociabilització, l’objectiu era deshabituar-los dels bolquers molt aviat.
el 1999, el criminòleg professor christian pfeifer va revelar l’origen del fort extremisme de dretes en els nous länder. d’aquí ve el famós debat sobre la gibrelleta.
més enllà del tipus de socialització, “per coacció” (anar junts a la gibrelleta),
que seria a l’origen de les tendències extremistes de dreta, segons paraules
d’una autoritat, la del professor pfeifer, aquest comentari remet al debat entre les dues parts d’alemanya quant a les guarderies. durant la reunificació,
assistim a un conflicte de cultures: mentre que els alemanys de l’est tenien
l’hàbit d’exercir un treball i posar els seus nens a la guarderia, en sintonia
amb la ideologia comunista, a l’oest, les dones sovint deixaven –i encara
deixen sempre– de treballar quan tenen un infant, tant per raons ideològiques (respecte a la tradició) com per manca d’infraestructures per acollir la
petita infància. aquest conflicte ha crescut amb la reunificació i, malgrat
l’atur tan colpidor, les antigues ciutadanes de l’alemanya oriental han exigit
poder continuar portant els infants a les guarderies.
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malgrat les consignes del sed [el partit], era freqüent banyar-se sense banyador. el nudisme havia
esdevingut un moviment de masses després de la
protesta que havien fet universitaris/intel·lectuals. 4
alemanys de l’est sobre 5 es banyen sense banyador,
almenys una vegada, i només hi està en contra 1
alemany sobre deu.
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sWimsu
rts llecame the oc1dones out.

El naturisme
La prohibició, igual que les consignes del ministre de cultura, Becher, de
protegir els ulls de la nació, ha fracassat. La popularitat dels banys sense
banyador tenia menys a veure amb la llibertat sexual que amb una certa
resistència al conformisme etern de la rda, i la nuesa era el signe de no
pertànyer a cap classe. al final, s’observava amb curiositat a tots aquells
que portaven banyador.
aquí retrobem la coacció (les consignes del partit), però, sobretot, no és
cert que haguessin existit. el ministre de cultura, que havia succeït Becher
(mort el 1958), era un adepte al naturisme. d’altra banda, aquest moviment
a favor de banyar-se despullat no data pas de l’època comunista, sinó dels
anys 1920. aquest aspecte de la vida quotidiana de l’alemanya de l’est no
ha tingut mai l’objectiu d’un enquadrament pel que fa al partit. L’ideòleg en
cap del Bureau polític, Kurt Hager, explica en les seves memòries el conflicte
que va tenir el 1965 amb l’alcalde d’un poblet de la vora del Bàltic que volia
prohibir els banys sense banyador.
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El saló/serveis
a l’exposició, aquests serveis donen directament al menjador. certament,
això no va ser mai així. ens preguntem per quines raons els escenògrafs
no han posat almenys una mampara entre les dues peces. per fer riure al
visitant? en efecte, això és el que passa. si no, el mobiliari del saló sembla
l’interior de qualsevol apartament petit-bourgés de l’alemanya occidental…
en els tres exemples presentats, s’hi detecta la voluntat d’evocar la indigència, però aquest museu forma part sobretot de l’empresa de deslegitimització
de tota l’experiència comunista a alemanya. prolonga el descrèdit de què
és objecte en l’arena política. Juga més sobre aquest registre que en el de la
repressió/dictadura. però l’exposició d’objectes de l’alemanya de l’est dels
anys 1950-1980, pertanyents sovint al patrimoni de la infància dels visitants, també té per efecte, com tot, suscitar la nostàlgia.
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en concLusió
en raó del seu passat nazi, a alemanya és més difícil que a Hongria posar
en el mateix nivell les dues dictadures. el ddr museum de Berlín converteix
l’alemanya de l’est en irrisió, mentre que la casa del terror de Budapest
inspira por i juga amb l’emoció que provoca l’exposició dels patiments.
si el reconeixement de les víctimes i dels seus sofriments és central en les
polítiques de la memòria, és més discutible que es faci sense contextualització, sense la reinserció en el context històric. L’emoció per ella mateixa
no produeix cap aportació. al contrari, és un obstacle a la comprensió. allò
que fonamenta l’ésser humà és la seva capacitat per experimentar la compassió. però aquesta se sent en qualsevol situació en la qual un ésser humà
sofreix, sigui quin sigui l’origen dels seus patiments.
La funció de transmissió de la història del museu ha de basar-se en la reflexió i en la presa de consciència, amb la finalitat que aquest passat no
es repeteixi. La institució que escull oferir un lot d’horrors sobre un passat
que n’està ple d’ençà de la invenció de la fotografia com a material pedagògic, renuncia a la seva vocació. convé tenir present que les imatges mai
són neutres, que també són eines polítiques i que la manipulació a través
d’aquestes és més fàcil que a través de l’escriptura. La nova historiografia
i museografia en els expaïsos de l’est que, per la seva banda, ha escollit
noves víctimes en detriment d’unes altres, i que intenta confortar les identitats nacionals tornant a soldar les comunitats al voltant dels sofriments
suportats sota el passat comunista, sembla produir més odi (a la vista de
l’altre, l’estranger, el rus, el gitano, sobretot) que comprensió per impedir el
retorn a la barbàrie.
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Elaboració d’un sistema d’innovació d’activitats
relacionades amb l’educació ambiental.
Cas aplicat: Museu Agbar de les Aigües
josEp bonil gargallo, nEus sanmartÍ puig i marta solEr artiga
universitat autònoma de barcelona. grup complex 2009sgr331
1

1. bosc de les aigües. fotografia: museu agbar de les aigües.

motivacions i objEctius
aquest escrit recull el treball d’investigació que ha tingut lloc al museu agbar de
les aigües entre els anys 2006 i 2010. El resultat ha estat l’elaboració d’un sistema d’avaluació i innovació d’activitats vinculades amb l’educació ambiental.
Quan el museu ha fet tres anys i ha aconseguit una demanda estable pel que fa
a escolars, així com un equip educatiu sòlid, ha considerat oportú avaluar el seu
projecte educatiu, fixant-se, sobretot, en l’educació ambiental que ofereix. sent
aquesta la situació de partida, els objectius concrets que guiaran aquest camí són:
• Validar instruments d’avaluació ja en funcionament.
• desenvolupar un procés d’avaluació útil per orientar la regulacióinnovació de les activitats.
• crear un instrument que afavoreixi prendre decisions sobre la innovació que cal promoure.
• aplicar els resultats i les conclusions de l’anàlisi realitzada a un
programa educatiu concret (Projecte educatiu 2008-2009 del museu agbar de les aigües).

marc tEòric dE rEfErència
En iniciar la recerca, tot l’equip educatiu es documenta sobre les diverses concepcions d’educació ambiental, amb els seus múltiples problemes de definició i inte-
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2

gració de continguts. a continuació, es puntualitza quin és el concepte d’avaluació
considerat, els estudis sobre l’ensenyament i l’aprenentatge que poden facilitar
la construcció de coneixements, així com el camí cap a l’educació mitjançant
les emocions en l’àmbit no formal. igualment, es considera important definir
l’activitat educativa, tenint-ne en compte la complexitat i la construcció d’aquesta.
3

dEsEnvolupamEnt dE la rEcErca
si bé la investigadora coordina el procés de recerca, tot l’equip educatiu
de la institució s’ha implicat en el procés. d’aquesta manera, pot créixer
professionalment, construir coneixement compartit i proposar innovacions
didàctiques sobre les activitats que es duen a terme.

instrumEnts utilitzats
4

Enquestes a professors i a educadors
Observacions de les activitats per recollir informació sobre la correspondència entre el disseny i l’acció. s’utilitza l’instrument ADAPEA (avaluació
d’activitats puntuals d’educació ambiental, creat en el departament de didàctica de les ciències de la universitat autònoma de barcelona), perquè aporta
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rigor, perquè, en ser un instrument extern, és objectiu i perquè els seixanta-dos
criteris d’avaluació que recull són coherents amb els principis del museu.
Observacions mitjançant l’instrument DOFÍ (creat en aquesta investigació)
per detectar febleses, oportunitats, fortaleses i oportunitats d’innovació a les
activitats educatives. l’objectiu és complementar la recollida de dades en
els punts que més interessen a l’equip educatiu del museu: els alumnes, les
seves emocions i la integració de la complexitat de la realitat a les activitats.
Es basa en la tècnica d’avaluació dafo.

2. El taller. fotografia: museu agbar de les aigües.
3. mòduls de l’aigua. fotografia: museu agbar de
les aigües.
4. sala de l’electricitat. fotografia: museu agbar
de les aigües.

amb aquestes eines es detecten aspectes de les activitats que poden ser millorats. ara, és necessari transformar-los en canvis concrets a les activitats.
per facilitar-los i crear propostes d’innovació que, a més a més, es mantinguin dins del marc teòric acordat, es dissenya un nou instrument: la tirpE.
TIRPE: Taula d’innovació resultat del procés d’avaluació. té quatre columnes,
que corresponen als elements que es poden canviar (en aquest cas: continguts, metodologia, comunicació i materials) i quatre rengleres, que són les línies de millora
consensuades a partir de l’avaluació (en aquest cas: obtenir activitats més relaxades, espontànies, seductores i plurals). recordem que aquest instrument és resultat
d’una avaluació prèvia; per tant, després de cada una resultarà útil una taula
diferent, amb altres paràmetres coherents amb els objectius i la situació analitzada.

tractamEnt dE lEs dadEs
En obtenir dades a partir de diferents fonts, es triangulen els resultats obtinguts i s’augmenta la fiabilitat de les conclusions.
per analitzar les aportacions fetes a tirpE i traduir-les a propostes concretes es tracten els resultats mitjançant xarxes sistèmiques, ja que s’analitzen en grups de discussió, per recollir més informació i incorporar-hi la percepció de tots els membres
de l’equip educatiu. Es debaten les propostes recollides i es decideix quin serà el
canvi més oportú, tenint present la línia educativa del museu i les seves possibilitats.
tot seguit, es fan grups de treball que cerquen la manera de posar en pràctica els
canvis acordats i realitzar la nova proposta de l’activitat. finalment, tornen a formarse grups de discussió per consensuar la realització de la proposta final.

conclusions
Primer objectiu
les enquestes utilitzades per professors i per educadores es van modificar, ja que no aportaven informació útil per valorar l’activitat. va sorprendre la gran influència que va tenir l’instrument ADAPEA, ja que facilita
l’avaluació de les activitats en identificar criteris i estratègies generals que
marquen una línia a seguir en el moment d’introduir-hi canvis, sobretot
respecte a l’educació ambiental i al constructivisme.
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Segon objectiu
Els instruments creats s’han utilitzat per regular les activitats i el procés
també ha estat adequat. ara existeix una pauta que pot ser compartida
i exportada a altres entitats. podem concloure que DOFÍ facilita aquesta
tasca i és útil per afrontar la revisió i el canvi dels tallers. les observacions
realitzades amb dofÍ han permès establir la base per establir negociacions
i compromisos en les noves activitats, en facilitar les discussions obertes,
profundes, més centrades i sinceres, perquè cal arribar a un acord per determinar què és un aspecte fort i què és una feblesa. adapEa i dofÍ es
complementen, de manera que, usant-los ambdós, és possible realitzar una
avaluació menys incompleta (o més completa) de les activitats.
Tercer objectiu
TIRPE facilita la creació de canvis concrets. millora l’eficàcia de la discussió, ja que es debat sobre punts i propostes concretes. permet realitzar
propostes d’acció que neixen directament de les potencialitats, febleses i suggeriments detectats en el procés d’avaluació, i són construïdes per l’equip
educatiu implicat en el procés. cal remarcar que tirpE ajuda a mantenir
el treball intra i interescalar perquè treballa en profunditat cada activitat i,
alhora, cerca connexions entre elles, amb la qual cosa s’assoleix una major
coherència entre les propostes d’acció.
Quart objectiu
la investigació aporta modificacions al projecte educatiu 2008-2009. a
més a més, en el cas concret del museu agbar de les aigües, la realització
d’aquesta investigació i els documents creats permeten a la institució:
• donar continuïtat al projecte educatiu, millorant-lo significativament.
• configurar un centre amb personalitat pròpia.
• aclarir i reelaborar els objectius i projectar-los en els continguts i
la metodologia de les activitats.
i a l’equip educatiu:
• unificar criteris a favor d’una coherència funcional més gran procurant la confluència d’interessos diversos.
• reduir les magnituds d’incertesa, les actuacions contradictòries i
els esforços estèrils.
• coordinar la participació i la implicació de tots els educadors.
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El museu i el poblat ibèric de Ca n’Oliver:
crònica d’un projecte de llarg recorregut
joan Francès FarrÉ
1

1. Façana i entrada del nou museu monogràfic del jaciment ibèric de ca n’oliver (cerdanyola), inaugurat l’1 d’octubre de 2010. Fotografia: lourdes jansana.

El poblat ibèric del turó de ca n’oliver es troba situat al municipi de cerdanyola del vallès (el vallès occidental), en un dels primers contraforts de
la serra de collserola. per la seva situació i alçada, la muntanyola és un
mirador privilegiat sobre la ciutat i tota la plana que conforma la comarca.
ca n’oliver exemplifica, en certa manera, el que ha estat l’evolució de
l’arqueologia catalana pel que fa a la manera d’entendre com afrontar
l’estudi i la recuperació d’un jaciment i quins en són els objectius últims.
la primera notícia sobre l’existència de restes arqueològiques en el turó de ca
n’oliver la donà bosch gimpera el 1919. no fou, però, fins al 1954 que es dugueren a terme les primeres excavacions sistemàtiques, a càrrec de j. barberà.
s’excavaren uns deu àmbits i part de la possible muralla de tanca del poblat,
que posteriorment foren tapats i restaren oblidats. durant els anys 1960 i
1970, el jaciment patí un ràpid procés de deteriorament a causa del creixement urbanístic incontrolat del barri de montflorit, on es troba. la intensa
antropització feia pensar que estava totalment destruït.
El 1986, un grup de persones interessades en l’arqueologia van plantejar a
l’ajuntament de cerdanyola la possibilitat de reprendre les excavacions. Fins
aleshores, no existia cap política concreta de patrimoni cultural municipal. Finalment, l’ajuntament va donar suport a la petició de permís al servei d’arqueologia
de la generalitat per poder realitzar una actuació d’urgència i comprovar l’estat
de conservació i les possibilitats que podia oferir encara la zona.
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després d’aquesta primera intervenció, que cal considerar com a exploratòria, el crac (col·lectiu de recerques arqueològiques de cerdanyola),
entitat fundada a partir de la primera intervenció en el jaciment, va dur
a terme diverses campanyes amb el suport econòmic de l’ajuntament de
cerdanyola i la generalitat de catalunya entre 1987 i 1991. durant aquest
darrer any, les dificultats econòmiques van aconsellar suspendre els treballs.
cap resta constructiva quedava visible, ja que les zones excavades havien
de ser reomplertes per conservar el camí d’accés al dipòsit situat al cim del
turó. Es pot considerar que aquesta època dedicada estrictament a la recerca
arqueològica quedava esgotada.

la consolidació d’un projEctE
des de l’inici dels treballs, es va anar perfilant un projecte de parc-mirador
al turó, que comprenia l’excavació i l’adequació de tota l’àrea arqueològica. Es tractava de donar sentit a la recerca a través del “retorn” social.
l’objectiu bàsic era la posada en valor d’aquest monument i del seu entorn,
per convertir-lo en un indret de referència per a la població.
El 1998 ca n’oliver es va integrar dins del projecte de recuperació del parc
de la riera de sant cugat, cofinançat pels fons FEdEr. la intervenció arqueològica realitzada entre 1998 i 1999 va permetre posar al descobert
una àmplia franja d’un barri de cases, la porta d’accés al recinte i part dels
sistemes defensius d’aquest assentament. també va fer possible soterrar o
reubicar diversos serveis (línies elèctriques i canonades) fora de la zona
arqueològica, alliberant així la superfície interior.
per tal que les restes arqueològiques fossin visitades en les millors condicions, se’n van adequar els accessos, es van crear espais de circulació per
dins del poblat i s’hi van col·locar plafons que fessin comprensible el conjunt històric al visitant. un cop finalitzats els treballs, el poblat es va obrir al
públic el 7 de novembre de 1999 i es va integrar dins del projecte museu de
cerdanyola, que preveia la museïtzació d’un conjunt d’edificis i jaciments
arqueològics, el més important dels quals era el poblat de ca n’oliver.
a partir de l’any 2001, el crac i el servei de patrimoni cultural de
l’ajuntament van començar a desenvolupar un programa anual d’activitats
destinades a difondre la cultura ibèrica. Fins avui, un diumenge de cada
mes es fan tallers diversos o visites guiades de diferent temàtica i orientació.
l’oferta d’activitats educatives i de lleure, especialment les destinades al
públic familiar, ha estat un dels eixos que més s’ha volgut potenciar. És possiblement aquest treball continuat de contacte amb la ciutadania el que ha
permès consolidar el projecte de recuperació del poblat ibèric de ca n’oliver.
En aquest procés d’articulació de l’oferta educativa i de lleure, s’ha buscat
un equilibri entre la difusió i la recerca, però l’activitat arqueològica no s’ha
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aturat. cada campanya d’excavació ha anat seguida dels treballs de restauració i la presentació al públic de les noves restes localitzades. la superfície
posada en valor actualment és d’aproximadament 4.600 m2, una de les més
importants dels jaciments ibèrics laietans.

la construcció dE l’EdiFici dEl musEu
per donar un pas més en la recuperació del jaciment, es va considerar important disposar d’unes instal·lacions que poguessin donar suport a les diverses activitats de recerca, conservació i difusió que es feien en el recinte,
dotant-lo de valor afegit. durant el 2005, es va redactar el pla director de
la museïtzació del poblat ibèric de ca n’oliver a cerdanyola del vallès,
que recollia el conjunt d’actuacions destinades a millorar la qualitat de
l’equipament: la construcció del museu n’era la fonamental.
El projecte executiu corresponent va ser redactat per l’equip av-62 arquitectes i l’import total de l’obra fou de 2.599.819,72 d’euros. com que la
construcció de l’edifici era un projecte ambiciós i l’obtenció dels fons necessaris de manera ràpida era dificultós, es va haver de dividir en dues fases.
la primera, que era la més complexa, es va finançar a càrrec dels fons
FEdEr, també amb recursos propis i ajuts de companyies privades com agbar, que ha tingut un paper fonamental en aquest projecte, acEsa-abertis
i la Fundació “la caixa”, a través del conveni entre les caixes d’estalvis i
la generalitat.
aquest edifici d’obra nova, amb una superfície de 1.070 m2, es va construir
a l’extrem oest del jaciment: ocupava l’espai on abans hi havia una antiga
pedrera. aquesta ubicació condicionava en certa manera la morfologia de
l’edifici ja que un dels objectius principals d’aquesta implantació era recuperar, en part, l’antic perfil topogràfic del turó i la trama urbana del poblat
per tal de facilitar una visita coherent de les restes. a la vegada, el museu
havia de quedar el màxim d’integrat al paisatge.
la segona fase va consistir en el condicionament destinat al públic i es va finançar a càrrec de l’1% cultural de les obres d’urbanització que el consorci del
centre direccional estava realitzant dins del terme municipal de cerdanyola.
avui l’edifici acull, distribuïts en dues plantes, espais de magatzem, que
permeten resoldre, no només les necessitats del mateix jaciment, sinó també
les del conjunt del municipi pel que fa a la conservació de les col·leccions
d’arqueologia i història que es trobaven en diferents magatzems municipals.
també acull diversos espais destinats a donar suport logístic al jaciment i a
altres elements del patrimoni cultural de cerdanyola: un laboratori de treball i estudi dels materials arqueològics i una àrea tècnica on desenvolupar
la seva tasca el personal del servei de patrimoni cultural, que estava ubicat

Museologies i Experiències

2. Museologies i Experiències. Mnemòsine 6.indd 117

117

El musEu i El poblat ibèric dE ca n’olivEr:
crònica d’un projEctE dE llarg rEcorrEgut

10/05/11 18:16

2

3

Museologies i Experiències

2. Museologies i Experiències. Mnemòsine 6.indd 118

118

El musEu i El poblat ibèric dE ca n’olivEr:
crònica d’un projEctE dE llarg rEcorrEgut

10/05/11 18:16

4

fins al moment al museu ca n’ortadó. El crac hi té la seva seu social i hi
ha aportat la seva biblioteca especialitzada amb uns 3.500 volums. El museu disposa d’espais d’exposició permanent i temporal, que permeten fer un
salt qualitatiu en les diferents propostes educatives i de lleure que es duen
a terme.
així, a la planta baixa, hi ha els serveis tècnics i el magatzem, mentre que
la principal allotja els espais destinats a l’exposició, l’acollida i els serveis.
El terrat funciona com un element de nexe entre l’edifici i el jaciment i està
habilitat per poder realitzar-hi activitats a l’aire lliure.

2. Entrada lateral, a la façana principal del museu
de ca n’oliver, per on s’accedeix a les reserves i restants dependències tècniques. Fotografia: lourdes
jansana.
3. vestíbul del museu del jaciment ibèric de ca
n’oliver, depenent del museu de cerdanyola. Fotografia: lourdes jansana.
4. vista de la teulada i terrassa del nou museu monogràfic del jaciment ibèric de ca n’oliver (cerdanyola). Fotografia: lourdes jansana.

paral·lelament a la construcció de l’immoble es continuava treballant en
l’adequació del jaciment. En el context de la crisi econòmica, el govern de
l’Estat va impulsar els Fons Estatals d’inversió local (FEil). l’ajuntament hi
va presentar el desviament de la línia d’alta tensió que creuava el poblat i
que hipotecava la recuperació d’una part important de l’excavació, a part de
constituir un fort impacte visual. també s’inclogueren en el projecte algunes
tasques d’urbanització del jaciment relacionades amb la presentació al públic.
En el pla director es preveia la reconstrucció d’un conjunt de cases ibèriques. Hi ha un debat conceptual sobre els límits de la reedificació dins
dels jaciments arqueològics. aquesta mena de recursos són força comuns
en l’àmbit anglosaxó i n’hi ha diversos i significatius exemples a diversos punts d’Europa. a catalunya, el més destacat és la ciutadella ibèrica de
calafell. a ca n’oliver no s’ha reconstruït sobre les restes arqueològiques,
sinó que s’ha ocupat un espai arrasat durant la construcció del dipòsit, lliu-
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5

re de d’edificacions antigues, a continuació d’un barri existent. En 190 m2
s’han restituït tres immobles documentats al jaciment, d’èpoques i funcions
diverses. aquestes recreacions no s’han alçat seguint exclusivament criteris d’arqueologia experimental. mentre que les estructures s’han bastit amb
materials moderns, de més fàcil manteniment i solidesa, els acabats i altres
elements visibles s’han realitzat sota criteris arqueològics. Els objectius bàsics d’aquestes construccions són la millora paisatgística del conjunt, de la
museografia vinculada a l’exposició permanent, i la recomposició d’una part
de la trama urbana del poblat, facilitant així la comprensió global de l’espai.
El final de la segona fase del museu i dels treballs realitzats a l’exterior del jaciment
van coincidir, en el mes de gener de l’any 2010. per tant, restava per executar el
projecte museogràfic que s’havia anat gestant en paral·lel a l’execució de les obres.

l’Exposició pErmanEnt

6

durant el 2006 es va redactar el projecte museogràfic –i el projecte executiu– que va ser encarregat a l’empresa tat Espais per a la cultura. la
realització dels guions i els textos d’exposició, la documentació, la recerca
d’imatges i d’objectes van anar a càrrec dels tècnics municipals. Es volia
una exposició eminentment didàctica que defugís l’excessiu academicisme.
des del punt de vista de l’experiència, es pretenia atraure el visitant no
només en base al plaer estètic o intel·lectual, sinó també a través de la seva
implicació (tocant, escoltant, relacionant...), per tal de fer possible contex-
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8

tualitzar o contrastar les diverses informacions que es volien transmetre. El
resultat va ser l’exposició “cerdanyola: tErra d’ibErs”.
a part de la museologia de l’objecte, que domina per la seva presència en
una exposició d’arqueologia, es volia desenvolupar la de la idea o del concepte a través d’una mostra interactiva, que havia de cercar un equilibri entre els missatges i els suports o els objectes. Els eixos bàsics sobre els quals
es va construir el discurs expositiu van ser la reconstrucció d’un procés
històric i la descripció de la societat i la cultura ibèrica laietana utilitzant
el cas concret del poblat iber laietà de ca n’oliver. Es volia “mostrar” com
apareix i com evoluciona l’assentament, tant estructuralment com econòmicament i política, com colonitza el territori, com arriba a un moment de
plenitud i com, després, es dilueix en una nova cultura. un altre eix era la
vida quotidiana dels seus habitants. la gent és un dels elements essencials
del projecte expositiu: les activitats, la indumentària, les creences i els costums, els noms, l’alimentació o la llengua. tots aquests aspectes “humanitzen” el discurs i situen les persones al centre de l’exposició. també permeten
abordar el tractament de sectors socials sovint poc o gens representats en
els discursos museogràfics, com la gent gran, les dones i els infants, sovint
per manca de registres consistents de dades específiques.

5, 7 i 8. detall de la exposició permanent del nou
museu monogràfic del jaciment ibèric de ca n’oliver
(cerdanyola). Fotografia: lourdes jansana.
6. El poblat ibèric de ca’n oliver, al costat del nou
museu monogràfic, compta amb habitatges reconstruits per tal de mostrar als visitants la arquitectura
domèstica. En ocasions s’han organitzat vetllades
de reconstrucció històrica amb figurants vestits a la
manera ibèrica. Fotografia: j. Francés-m. argelagués. museu de cerdanyola.

les línies explicatives que acabem d’exposar des del punt de vista del discurs i de l’organització temàtica i espacial s’han materialitzat en set blocs
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temàtics. El primer ubica el visitant en un moment previ al desenvolupament
de la cultura ibèrica, per explicar quins són els seus elements configuradors.
El jaciment de la primera edat del ferro de la uab serveix per fer una aproximació a la tipologia dels assentaments d’aquesta època prèvia a la ibèrica,
a la vegada que mostra de manera concreta la confluència d’aquests factors
configuradors. l’iberisme es mostra com un procés de canvi cultural de les
poblacions autòctones que acaben configurant un mosaic de pobles, entre
els quals hi ha els laietans. se n’expliquen l’evolució i les fases de la cultura
ibèrica relacionant-les, fins i tot visualment, amb les fases de ca n’oliver.
un segon bloc presenta la vinculació entre les comunitats humanes i el medi.
És a partir de l’obtenció de grans quantitats d’excedent agrícola –resultat de
noves tècniques de conreu, de la utilització d’eines de ferro i d’una gestió
eficient dels recursos– que és possible el desenvolupament del món ibèric
laietà. l’agricultura excedentària apareix com la base econòmica sobre la
qual se sustentava aquella societat i un element configurador d’un determinat tipus de paisatge.
El tercer bloc analitza l’organització del territori en funció de l’estratègia
productiva d’aquesta comunitat. a través d’un interactiu, es pot explorar
la riquesa i la diversitat dels jaciments de la laietània i comprendre com
estava organitzat el territori políticament i econòmica. En relació amb tot
això, s’introdueixen les diferents tipologies d’hàbitat exemplificades amb
els jaciments de can xercavins, les sitges de bellaterra i les de la Facultat
de medicina de la uab.
El quart bloc està dedicat a l’organització social. l’aristocràcia, l’artesanat,
els comerciants, la pagesia formaven els diferents grups que s’han documentat en el jaciment de diversa manera i que es mostren a partir dels
objectes que els identifiquen.
El cinquè bloc, el més extens de l’exposició, està plantejat com una aproximació a la vida quotidiana al poblat, a les activitats dels seus habitants, als
costums, a les creences i a la indumentària. Es pretén donar resposta a les
preguntes bàsiques que el públic es pot formular: què feien?, com es vestien?, a què jugaven?, què menjaven?, etc. En un futur, amb la museïtzació
dels habitatges reconstruïts al poblat, part d’aquests aspectes es podran experimentar directament. aprofitant la presència de gran quantitat de cercles
retallats en el jaciment, es posen de manifest els límits i els problemes de
la recerca. a partir d’aquest exemple, es plantegen les possibles interpretacions que s’han donat, dient clarament “no ho sabem tot...”.
El bloc sis explica quines són les causes que van portar un poblat habitat durant quasi cinc-cents anys a desaparèixer i com es va desenvolupar
aquest procés incidint en el marc històric general i la inicial adaptació de la
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societat ibèrica a la presència romana. per concloure, el darrer bloc se centra
en la història del turó fins als nostres dies, fent especial èmfasi en el procés
de recuperació del jaciment per tal que esdevingués el que és avui.
El tractament tant dels textos com dels altres recursos gràfics intenta respondre a una coherència visual que té com a finalitat reforçar els missatges de
l’exposició procurant centrar l’atenció del visitant. pel que fa als continguts,
s’ha procurat donar una visió el més àmplia possible de la cultura ibèrica. s’ha
intentat contenir la densitat del discurs amb un acompanyament gràfic potent
i organitzant els textos en dos nivells de lectura per tal que els visitants tinguin
la possibilitat d’aprofundir segons el seu interès. a l’exposició tenen major
protagonisme les fotografies que els plànols i, en coherència amb la voluntat
de situar les persones en el centre, s’han utilitzat imatges de gent convenientment caracteritzada en lloc de dibuixos. la presència de personatges reals
interpel·la el visitant i acosta el missatge en una clau més propera i versemblant. més d’una vintena de voluntaris de diverses associacions de cerdanyola
van participar en les sessions fotogràfiques i de gravació que es van dur a terme amb la col·laboració de l’equip de reconstrucció històrica ibercalafell. així
doncs, la mateixa gent de cerdanyola d’avui és, en certa manera, protagonista
de l’exposició sobre els que van ocupar aquest indret abans que ells.
Els mitjans audiovisuals utilitzats inclouen des de tractaments simples
d’imatges i sons (xips de veu, vídeos, etc) a sistemes multimèdia. considerant l’espai disponible, els sistemes d’informació interactius s’han repartit
de manera puntual. aquests recursos tenen l’avantatge de captar amb facilitat l’atenció del públic, que participa activament en el procés de selecció de
la informació. Es tracta d’un material costós, i per això se n’ha limitat l’ús
a tres dels blocs temàtics que concentren un major volum de dades susceptibles de ser sintetitzades i relacionades.
per recrear la realitat i facilitar la comprensió de les “globalitats”, com
l’aspecte del poblat, les activitats quotidianes, els rituals, etc., s’han utilitzat
recursos informàtics com l’elaboració d’animacions en 3d que incorporen
persones utilitzant la tècnica del “croma”, o filmacions fetes en escenaris
reals. aquests clips visuals estan repartits per diferents àmbits de l’exposició
i sintetitzen la informació escrita i els materials exposats, ja que permeten
observar de manera dinàmica i versemblant els contextos ambientals, els
processos productius, etc. també se n’han utilitzat de manera puntual alguns d’escenogràfics i reproduccions, com una pila de sacs que equival a
la capacitat d’una sitja mitjana del poblat o la reproducció hipotètica d’una
escultura de lleó a partir dels fragments conservats que permet fer-se una
idea de la mida i la forma que l’original devia tenir.
per al finançament de la producció de l’exposició, es va comptar amb el
suport de la diputació de barcelona, de l’empresa agbar i de la Funda-
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ció abertis. altres companyies com Epson o iguzzini van col·laborar amb
l’aportació dels seus productes per equipar el museu o la mateixa mostra.

Els rEptEs dE Futur
ca n’oliver és, ara per ara, el jaciment arqueològic més rellevant de cerdanyola i un dels monuments històrics de la ciutat més visitats. la seva
importància no es limita a l’àmbit local, sinó que és, sens dubte, un dels assentaments ibèrics més destacats de la comarca i una peça clau dins l’estudi
de l’antic territori de la laietània entre els segles vi i i ac.
disposar d’un museu associat a un jaciment, el fet que es tracti d’una propietat pública, la situació dins del nucli urbà, la facilitat d’accés i les bones
comunicacions el converteixen en una de les millors opcions per a la consolidació d’un parc arqueològic dins l’Àrea metropolitana de barcelona. les
potencialitats que ofereixen el museu i el poblat ibèric de ca n’oliver fan
possible l’especialització del municipi en determinat tipus de producció cultural i de proposta turística i de lleure al voltant dels ibers i de l’arqueologia
que el singularitza respecte a les poblacions de l’entorn. amb el temps, ca
n’oliver pot ser la peça central d’un projecte més ampli que abastarà una
gran zona entre la riera de sant cugat i la serra de collserola, connectant
diversos monuments de diferents èpoques. tenint en compte el marc sociològic en què se situa, aquest equipament ha de ser un estri important per facilitar l’accés a la cultura a través del patrimoni, dins un marc de democratització del coneixement a la vegada que un element d’identitat col·lectiva.
Queden encara aspectes del museu i del jaciment que cal desenvolupar,
com millorar-ne l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda,
la producció d’audioguies, la museïtzació de les restitucions de les cases
ibèriques o la construcció d’una aula didàctica associada a una petita zona
d’experimentació, etc. però els temps estan canviant i en el futur caldrà
fer front a la migradesa de recursos en què els centres i el país en general
es troben. de moment tenim, com a repte immediat, la responsabilitat de
continuar tirant endavant aquest projecte iniciat ja fa molts anys i que té
encara un llarg recorregut.
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“Avui investigues tu!”, la proposta del
nou Museu de l’Institut Català de Paleontologia
lAurA Celià-gelABert
institut Català de paleontologia
MArtA ArnAl, MArC AYAlA, JAnA MArtÍneZ, Jordi QuerAlt i CArles sorA
touché projectes Culturals

l’institut CAtAlà de pAleontologiA i el seu nou Museu
l’institut Català de paleontologia (iCp) és un centre de recerca integrat dins
del programa CerCA, de la generalitat de Catalunya. es va crear el 2006,
com una fundació privada que té per patrons la generalitat de Catalunya
(departament d’innovació, universitats i empresa) i la universitat Autònoma de Barcelona. el 2007, l’iCp va integrar dins de la seva estructura l’antic
institut de paleontologia Miquel Crusafont, creat el 1969 per la diputació
de Barcelona. Juntament amb aquesta herència, l’iCp va rebre el Museu
paleontològic de sabadell.
Aquesta nova etapa va implicar un gran creixement del centre, amb un augment important del nombre de treballadors i l’obertura de noves línies de
recerca i de gestió. per aquest motiu, l’iCp va haver de crear una nova seu
a la uAB i es va actualitzar l’estructura interna i la funció de les dues seus
(uAB i sabadell). A la capital vallesana, el canvi s’ha materialitzat amb la
reforma integral de tot l’edifici, que actualment allotja el Museu de l’institut
Català de paleontologia i algunes instal·lacions dels departaments de recerca.
les obres s’iniciaren el juliol de 2009 i després de nou mesos de reforma es
va començar la remodelació expositiva del Museu.
el nou projecte, inaugurat el 2 d’octubre de 2010, suposa un punt d’inflexió
en la museografia de la recerca a Catalunya i es presenta com una experièn-
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cia que permet al visitant posar-se a la pell d’un paleontòleg i entendre què
és la investigació, com funciona i per a què serveix.

l’oportunitAt de repensAr lA MuseogrAfiA
des dels anys 80 del segle XX, l’institut havia potenciat fortament la investigació científica d’alt nivell; amb això, deixà en segon terme la part
divulgativa. la darrera renovació expositiva va produir-se el 1995, de manera que, quan es va crear el nou institut Català de paleontologia (2006),
l’exposició presentava un aspecte antic i molt allunyat de les tendències
actuals en museografia.
la possibilitat de replantejar completament el discurs va generar una dicotomia important: havíem de continuar presentant una exposició basada en
vitrines plenes de fòssils originals, mostra de la gran col·lecció de l’institut?
o havíem de fer una aposta per convertir el Museu en una plataforma per
difondre l’iCp i la seva tasca?
després de valorar una i altra opcions, l’institut va decidir que el Museu
esdevenia una eina clau per explicar al visitant la importància de la investigació com a generadora de nous coneixements i com a motor de desenvolupament social. la possibilitat que el públic entrés d’alguna manera en
l’àmbit de la recerca ens obria una nova porta cap a la creació de vincles
visitant-investigador; unes relacions que permetrien comprendre millor la
tasca de l’iCp dins de la investigació.
per tot això, l’encàrrec que va realitzar l’institut fou clar i concís: calia dissenyar un projecte que canviés els objectes (fòssils) per processos (recerca).

plAnteJAMent iniCiAl
la proposta museogràfica havia de centrar-se en el procés d’investigació,
situant-hi la persona com a veritable motor. de la mateixa manera, havia de
reflectir el nou posicionament de l’institut com a centre de referència en la
recerca paleontològica, motiu pel qual es proposava traspassar l’accent de la
“peça” a “l’investigador”, com a protagonista de l’exhibició.
la pregunta era: com podem dissenyar una exposició de 156 m2 que presenti de manera entenedora el complex procés d’investigació científica?
l’empresa touché, responsable de desenvolupar l’encàrrec, partia d’una premissa clau en la seva filosofia: experimentar és la manera més directa de
coneixement.
l’avantprojecte que va presentar a la fase inicial, clau per a l’èxit, ja mostrava una combinació molt eficient entre recursos físics (plafons, peces i
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escenografies) i recursos virtuals, els quals permetien concentrar informació
i experimentació en poc espai.
solucionat el tema espacial, calia fer un guió d’un interactiu que fos capaç
de submergir l’usuari en la paleontologia catalana. l’objectiu no era transmetre coneixement genèric sobre els fòssils, sinó explicar la tasca desenvolupada a Catalunya, les línies de recerca de l’iCp i els descobriments dels
paleontòlegs de casa nostra.
la idea articuladora de la visita es resumia en el mandat “Avui, investigues tu!”,
que passaria a ser el títol de l’exposició interactiva. el públic n’era el veritable protagonista, conduïa la pròpia recerca, s’implicava en el procés de
descoberta i sentia l’emoció de la investigació. Així, assumia un paper actiu
en el seu recorregut per l’exposició. Com? A partir d’un cas real d’estudi. A
cada visitant li seria assignat un cas d’investigació (se’n proposaven quatre
en total) i, a partir d’un conjunt d’evidències que se li presentaven al principi, havia d’avançar en la investigació, reproduint virtualment les cinc fases
de treball d’un paleontòleg:
Fase de recerca

Objectiu

On es
desenvolupa

Excavació

Localitzar i excavar els fòssils objecte d’estudi

Al camp

Preparació i registre

Alliberar els fòssils del sediment que els envolta,
consolidar-los i registrar-los

Investigació

Al laboratori

Aplicar el mètode científic per acceptar o descartar
les hipòtesis inicials

Publicació

Al despatx

Publicar en una revista científica especialitzada
els resultats obtinguts, generant debat entre científics

Difusió

Al despatx

Donar a conèixer, a través de diferents canals,
els resultats obtinguts al públic no especialitzat

Arreu

d’aquesta manera, l’exposició es concep com un espai d’interacció on
l’usuari participa activament i intel·lectualment (ha de fer avançar la recerca resolent els enigmes plantejats), físicament (ha de desplaçar-se entre
els diferents llocs on es desenvolupa la seva investigació) i emocionalment
(viu en primera persona l’emoció del descobriment i la decepció d’arribar a
conclusions errònies).
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el Mètode de treBAll
en total s’ha disposat de nou mesos (de gener a setembre de 2010) per al
disseny i la producció de tota l’exposició. per això, ha estat clau organitzar
molt bé les etapes de documentació i conceptualització, per tal d’optimitzar
aquestes dues fases i començar el més aviat possible la fase de producció.
Etapa

Objectiu

Documentació dels continguts generals

Recollir tota la informació genèrica sobre l’ICP i
el procés de la recerca.

Documentació dels casos d’estudi

Recollir tota la informació real (textos, imatges,
vídeos, articles) sobre els quatre casos d’estudi.

Creació dels continguts

Buidar i processar la informació científica, per
donar lloc al contingut de l’interactiu i als
textos dels plafons.

Disseny de les estacions

Crear cinc espais que ajudin el visitant a com
prendre i diferenciar les cinc fases de la recerca.

Desenvolupament de l’interactiu

Bolcar tot el contingut científic en una
plataforma virtual coherent i eficaç.

Fase de producció

Producció i muntatge de l’exposició.

•
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inicialment es varen crear dues tipologies de fitxes per als responsables
de cada àrea de l’institut, encarregats de proporcionar els continguts
científics (una per als de les fases de recerca i una altra per als dels casos
d’investigació).
Línia de recerca

Cas d’investigació per al visitant

Faunes del Neogen i Quaternari

Es creu que l’espècie fòssil de musaranya
Beremendia s’alimentava de petits mamífers
injectant-los verí. A partir de les teves observacions
creus que això no és cert... Realitza el procés
de recerca per comprovar aquesta hipòtesi!

Paleoprimatologia i paleontologia humana

Al jaciment de l’abocador de Can Mata,
als Hostalets de Pierola, s’ha trobat un esquelet
prou complet d’un primat nou per a la ciència.
Estudia’n l’anatomia per esbrinar-ne la importància
en l’arbre evolutiu dels primats!

Paleobiologia

Durant gairebé cinc milions d’anys, a Mallorca i
Menorca, hi varen habitar uns petits bòvids
herbívors. La seva morfologia era molt particular
i el seu metabolisme és molt diferent al dels
actuals. Investiga les restes fòssils que tens i
intenta descobrir per què un animal tan estrany
va viure durant tant de temps...

Faunes del Mesozoic

Hem localitzat als Pirineus un fèmur de dino
saure! Té una forma i una mida que no
s’assemblen a les que coneixem fins ara.
Hauràs d’investigar aquest i altres fòssils de
dinosaure per explicar a quina espècie va
pertànyer!

l’objectiu de les fitxes era agilitzar la fase de documentació, facilitant la
priorització dels continguts clau que calia transmetre. també obligaven
a endreçar i sintetitzar els conceptes bàsics que més tard s’acabarien de
completar a través de reunions amb l’equip científic. en paral·lel, es varen
realitzar visites a tots els espais reals (laboratoris, jaciments, magatzems,
despatxos) per tal de copsar al màxim la realitat del procés d’investigació.
tota la informació generada era canalitzada cap a dos fronts de treball: la
creació de continguts per als elements físics (plafons) i el guió de l’interactiu.
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un cop finalitzat el buidatge i el processament de la informació, es va iniciar la redacció dels textos. Aquesta fase es desenvolupà paral·lelament al
disseny de les estacions (una per a cada fase de recerca) i la configuració
de tot l’espai físic.
sense dubte, l’etapa més llarga i complexa fou la de la creació de l’interactiu
(tant pel que fa a l’aspecte tecnològic com al de continguts). Aquest és l’element
central de l’exposició, el pilar en què es basa l’experiència que proposem al visitant. la possibilitat de centralitzar tanta informació i complexitat en una eina
que ocupa poc espai físic ha suposat un avantatge per al projecte, però també ha
implicat una gran coordinació entre informàtics, científics i museògrafs.

els punts ClAu de lA propostA
Apropar la realitat a través de l’activitat virtual
la complexitat i la quantitat de conceptes que es volien transmetre era un
repte que s’havia de superar en la proposta museogràfica. per un costat, era
necessari explicar les cinc fases de recerca en paleontologia i, per altre, calia
donar a conèixer les quatre línies d’investigació de l’institut. la interrelació
o fusió d’aquests dos àmbits dins de l’interactiu s’ha aconseguit seleccionant els casos reals d’estudi per a cada línia, de manera que, a través de
cada un, es donen a conèixer les diferents fases del procés de recerca.
la tecnologia facilita, en un espai reduït, apropar-se a realitats distants. en
aquest cas, tenint en compte que es disposava d’una sala que no superava els
160m2, s’ha optat per la pel·lícula interactiva com a mètode per aproximar

1. Apropament de la realitat a través de l’activitat virtual.

1
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l’usuari a una nova realitat. parlem de pel·lícula interactiva quan existeix
un fil argumental que uneix tots els interactius de l’exposició en una única
aplicació, que s’ofereix “per capítols” al visitant: en cada estació accedeix a
un fragment i fins que no realitza correctament les activitats proposades no
pot avançar fins a la propera i continuar amb la sèrie. Aquesta continuïtat
entre estacions resulta molt més immersiva i, com que va acompanyada
d’audiovisuals que actuen de guies connectors, genera una sensació més
envoltant que l’opció d’interactius aïllats i individuals.
gràcies a l’ús de pantalles tàctils, que permeten accedir als continguts audiovisuals d’una manera àgil, s’avança a través de la pel·lícula, apropant
l’usuari a diversos escenaris reals com ara un jaciment o un laboratori. per
acompanyar-lo durant tot el recorregut, es crea la figura de la tutora virtual:
l’Anna serra. Aquesta paleontòloga serà la protagonista de tots els vídeos i
anirà indicant al nou investigador què ha de fer per superar cada etapa. A
partir del plantejament d’una quinzena d’activitats interactives i una desena
de clips de la tutora virtual, l’usuari s’apropa al mètode, les tècniques i les
eines utilitzades pels paleontòlegs en un procés d’investigació.
Quan el visitant adquireix l’entrada al museu se li lliura una targeta que li dóna
accés a l’interactiu i se li adjudica un cas (n’acumula tota la informació generada). Cadascun dels problemes és diferent i específic, cosa que permet viure
l’experiència museogràfica fins a quatre vegades i, per tant, es convida l’usuari a
visitar el Museu en tres ocasions més per desenvolupar tots quatre casos.

2. pantalles tàctils que permeten accedir als continguts audiovisuals.

2
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les noves formes d’interacció amb continguts digitals atrauen l’interès de
la gent. es va proposar utilitzar la tecnologia audiovisual interactiva per
poder vehicular aquesta curiositat com a catalitzador de la comprensió del
contingut i de l’experiència.
Un espai organitzat

3

necessàriament, una proposta així requeria una ordenació espacial de la informació i els recursos que es posaven a l’abast del visitant. per això, es va plantejar una divisió del museu en les cinc etapes bàsiques del procés d’investigació
paleontològica, representades en les ja esmentades estacions: excavació, preparació, investigació, publicació i difusió. per a cada un d’aquests àmbits, es
varen crear ambientacions o escenaris que permeten una aproximació als espais reals en els quals esdevé la recerca. Aquestes recreacions aconsegueixen
traslladar el visitant al context on té lloc cada activitat i posen en relleu les
eines, mètodes i conceptes que intervenen en cada moment.
Diversitat de recursos, diversitat de públics
A l’hora de desenvolupar la proposta es varen tenir en compte els criteris
bàsics del disseny universal per arribar a una gran majoria d’usuaris. la
intenció de la nova etapa del museu és acollir tots els públics potencials,
sense excloure’n cap.

4
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la distribució de continguts i de recursos dins de cada estació posa a l’abast
del visitant les eines i les dades necessàries per avançar en la seva investigació. Aquesta és guiada a través de l’interactiu, però es complementa
amb una gran varietat d’elements interpretatius com maquetes o models,
dispositius mecànics, plafons visuals, peces originals o reproduccions. i és
que tot i que el projecte fa una forta aposta per la visita interactiva, es pot
gaudir també de la clàssica; és a dir, quan la persona adopta un paper contemplatiu. per fer possible aquesta coexistència, es varen establir dos nivells
d’adquisició de la informació, complementaris entre si: per una banda, un
d’informació genèric plasmat en els elements físics (plafons gràfics, taulesvitrina, maquetes i escenaris); per una altra, un d’informació més concreta
aplicat a través dels interactius en pantalla.

3. tarja que dóna accés a l’interactiu.
4. ordenació espaial de la informació i els recursos
que es posen a l’abast del visitant.
5. les pantalles tàctils permeten la participació multiusuari i possibiliten l’organització d’un grup de
visitants en diferents equips de recerca.

El flux de visitants
un dels grans reptes plantejats era aconseguir que la visita fos apta tant per
a usuaris individuals com per a col·lectius, és a dir, amb capacitat per acollir
un grup escolar de 25-30 persones (el públic majoritari del museu). per tal de
donar cabuda a un col·lectiu nombrós en un espai reduït s’havia de fugir de
la visita unipersonal. Com? gràcies a les pantalles tàctils, que permeten la
participació multiusuari i ens possibiliten organitzar un grup de d’usuaris en
diferents equips de recerca. d’aquesta manera ja no partim de trenta persones,
sinó de quatre o vuit equips,1 cada un vinculat a un cas d’estudi diferent.

1 el fet de tenir dues pantalles tàctils a cada estació
permet que cada cas de recerca tingui fins a dos grups
que el treballen simultàniament sense intereferir entre ells.

5
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per tant, era necessari regular molt bé els fluxos de circulació i això només
es podia aconseguir trobant diferents punts d’inici de la visita dins de la
mateixa sala. Aquest fet va obligar a fer un treball molt acurat de guionatge
que preveia quatre recorreguts diferenciats i equivalents en durada, corresponents a cada un dels quatre casos d’estudi que es plantejaven. Aquesta
estratègia resulta un recurs útil per gestionar els fluxos de manera orgànica i automatitzada, alhora que genera l’opció de quatre possibles visites
paral·leles en una mateixa exposició.
gràcies a l’ús de les targetes d’accés a l’interactiu, el personal de recepció
pot regular directament els fluxos de visitants.
Un museu viu, un descobriment constant
vinculada al recorregut de l’exposició, es proposa una visita més enllà del
recinte del museu a través de la pàgina web de l’institut. per aconseguir
aquest objectiu, es facilita que el visitant remeti a la seva bústia electrònica una còpia de l’article científic que ha hagut de publicar en el seu cas
d’estudi. Amb aquest recurs, se’l convida a compartir la seva experiència
amb la família i els amics. Així, s’aconsegueix una segona visita al museu,
aquesta vegada des de casa, i s’intenta incentivar la navegació per la pàgina
web de l’institut per aprofundir en nous continguts. finalment, es pretén
també fidelitzar l’usuari i fer-lo partícip del centre a través de noves activitats que es puguin plantejar des del web.

refleXions Al voltAnt de lA propostA interACtivA
el treball entre les diverses capes d’informació i disposició ha permès crear
un teixit complex que ofereix al visitant fer un viatge a través de l’espai expositiu, així com creuar informació de processos d’investigació amb diferents
tipologies de casos per estudiar. d’aquesta complexitat, neix l’enriquiment
que s’enduu el públic, que ha d’entendre que la investigació no és tan sols
un camí lineal amb etapes que cal superar, sinó un procés d’autoformació
i aportació de coneixement, en què el creuament d’informacions és habitual i permet avançar. el plantejament de dos recursos entrellaçats, el
de l’interactiu i el de l’espai expositiu, autoreferenciant-se contínuament,
permet estendre els continguts fora de la pantalla, fent que l’experiència es
vegi concretada en objectes físics i reforçada conceptualment.
Ara bé, l’exposició planteja un recorregut interactiu innovador i, per aquest motiu, implica un cert factor de risc. l’ús de noves tecnologies en espais expositius
és un estímul per al públic, però alhora requereix un tractament curós. el fet que
el pes de la visita recaigui en l’interactiu obliga a una participació activa: l’usuari
ha de reinterpretar les dades que se li ofereixen per avançar en el recorregut, ha
d’invertir un cert temps per completar la visita (prop d’una hora) i ha de realitzar
un esforç cognitiu (per l’ús de tecnologies no sempre conegudes). Aquests fac-
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tors apel·len a una actitud de recepció molt poc usual en el context museogràfic
actual; un esforç que el visitant no sempre està disposat a realitzar.
Caldrà avaluar, per tant, si el públic dels museus de ciències naturals (que
no de centres de ciència o museus de la ciència) vol submergir-se en aquesta
proposta, en comptes d’optar per un recorregut contemplatiu d’acumulació de
dades, més propi d’un perfil d’aprenentatge analític. Hem de veure si les noves
tecnologies són prou engrescadores per animar aquests amants dels gabinets
de curiositats, acostumats a la contemplació de les rareses dels fòssils.
el nou museu de l’institut Català de paleontologia té per objectiu mostrar
als visitants la tasca que desenvolupa en el món de la investigació i despertar-los l’interès per la recerca i generar vocacions científiques. per això, ha
desenvolupat una proposta expositiva innovadora, que posa l’accent en els
processos i les persones, més que no pas en les peces. però per conèixer el
grau d’èxit del projecte caldrà realitzar, en els propers mesos, una acurada
observació i anàlisi de la recepció pel que fa al públic. Què n’opina? Què se
n’emporta? Com valora la proposta? Com ha viscut l’experiència? tornarà a
visitar-nos? Hem complert amb les expectatives? la resposta a totes aquestes preguntes està en mans dels nostres visitants. després d’haver-los dit
“Avui investigues tu!”, ara ens toca a nosaltres escoltar.
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Repensar un museu: a propòsit de les exposicions
permanents del MAC Barcelona
xaVieR lloVeRa massana
director mac
1

1. espai audiovisual i de reflexió sobre el món de les colonitzacions. © Josep casanova.

el museu d’arqueologia de catalunya (mac) és fruit de la llei de museus
aprovada el 1990. considerat com a nacional, el seu objectiu és conservar,
investigar i difondre els vestigis arqueològics que il·lustren l’evolució històrica, des de la prehistòria a l’època medieval inclosa, en un àmbit geogràfic inicialment català, però amb una clara vocació mediterrània.
les deficiències de l’actual seu de Barcelona del mac, entre d’altres factors,
han fet plantejar al departament de cultura la possibilitat que es transformi,
juntament amb el museu d’Història de catalunya i probablement l’etnològic de
Barcelona, en una gran infraestructura de caràcter nacional, on l’arqueologia
tindrà sens dubte un paper clau i on el mac jugarà un rol important pel que fa
a l’organització i la política de col·leccions, de recerca, de difusió i de conservació. aquesta proposta té un calendari incert, però que, en tot cas, serà llarg
i mai inferior a 10 anys. mentrestant, la vida continua i el mac Barcelona
també, i no pot prosseguir amb un discurs i una museografia propis de la primera meitat del segle xx. els temps canvien i el mac també ha d’evolucionar.
calia, doncs, aplicar unes polítiques de canvi que afectaven físicament la
seu de Barcelona, però que, en realitat, implicaven tota l’organització. ampliar la cultura de treball en equip i delimitar-ne els grups van ser claus a
l’hora d’establir les polítiques de transformació. a poc a poc, el projecte
va anar agafant forma. Finalment, el 3 de novembre passat, s’inaugurava
la primera fase de la reforma museogràfica. se’n canviava l’entrada i onze
sales de l’exposició permanent.
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2. El Pont de la Mar Blava, sala de descans que fa de
pont entre el final de Prehistòries i Fenicis i grecs.
Fotografia: © Josep casanova.

2

aquests darrers anys, en tota la península ibèrica, però també a europa,
hem vist una contínua renovació dels museus d’arqueologia i d’història,
amb uns mitjans que poc tenen a veure amb el discret lifting que s’està fent
al mac Barcelona. el Museo Arqueológico Nacional de madrid, el maR de
la comunitat de madrid, el maRQ d’alacant, el mam a múrcia, el Museo de
Almeria, el ma de còrdova, l’Arkeologi Museoa Bizkaia a Bilbao, el museu
del jaciment de la olmeda a palència, el Museo de la Evolución Humana a
Burgos, el d’altamira, el Musée de Préhistoire de Carnac, el Musée National
de la Prehistoire a les eyzies-de-tayac, el Nationalmuseet de Dinamarca, el
Schweizerische Landesmuseum, i tants d’altres, han fet el canvi. la nostra
reforma és molt més modesta, però, sigui com sigui, no podem trigar molt
a acabar-la.

l’escenaRi gloBal: la col·lecció del mac, el pla de museus
de catalunya i el piacat. ceRcant una posició de FutuR
Quan Bosch gimpera comença el seu projecte l’any 1934, té la intenció de
crear un museu propi d’un país modern i amb una capital, Barcelona, amb
vocació internacional. la seva política d’adquisicions anava dirigida a fer
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un gran centre amb peces procedents d’arreu. de fet, part de les col·leccions
amb què es va trobar ja tenien tot tipus de procedència. Féu un museu amb
un bloc de prehistòria i un altre d’arqueologia clàssica. Va treballar molt,
però tot i que el va inaugurar, no el va poder acabar del tot. les col·leccions
que han fornit el mac són, per tant, de tot arreu, i hem hagut de recórrer a
altres institucions per poder donar un discurs de proximitat.
un punt important que defineix l’escenari de sortida i a partir del qual hem
d’implantar les nostres polítiques de canvi, és el pla de museus de catalunya del
2008. aquell mateix any, la direcció general del patrimoni cultural va iniciar
la programació d’un nou centre, el museu nacional d’Història, arqueologia i
etnologia de catalunya (mnHaec), del qual ja existeix un primer document
aprovat.1 entenem, doncs, que, a hores d’ara, aquesta proposta pot continuar
sent un escenari de futur, tot i la crisi econòmica, que en retardarà l’execució.
aquest projecte resol el problema de les limitacions i de les deficiències en
equipaments i serveis que afecten tant el museu d’arqueologia com el museu
d’Història de catalunya (mHc) a Barcelona, tot impedint-ne l’imprescindible
creixement espacial i, alhora, pertorbant i comprometent seriosament les pos-
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3. sala dedicada a la cultura de l’argar. Fotografia:
© museu d’arqueologia de catalunya.

1 Jusèp Boya (2009): museu nacional d’Història,
arqueologia i etnologia de catalunya. missió, concepte i orientacions. direcció general del patrimoni
cultural, generalitat de catalunya.
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4. espai dedicat a l’arribada de fenicis i púnics a catalunya i les illes Balears, del bloc expositiu Fenicis
i grecs. Fotografia © Josep casanova.

4

sibilitats d’increment de la rendibilitat cultural i de la projecció pública.
crec fermament que la proposta de creació del nou museu es vincula molt
estretament a l’objectiu d’aconseguir una major i més eficaç dinamització
dels museus d’arqueologia, etnologia i història del país, tot estructurant
xarxes estables de cooperació que els integrin i, en conseqüència, facin
possible una millor coordinació i un més ample ressò de les seves activitats.
moltes de les accions de canvi que s’estan portant a terme al mac es fan
sota la mirada permanent cap a aquest futur museu de societat: el time line
de les exposicions permanents, la política de col·leccions i també bona part
de les polítiques d’exposicions temporals que s’estan iniciant.
l’altre gran puntal que hem tingut en compte en les polítiques de canvi és
el piacat (pla integral per a l’arqueologia a catalunya), presentat al públic el 14 de juliol del 2009, que ha d’esdevenir l’eina bàsica per aplicar un
nou model de gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic a catalunya.
el museu d’arqueologia de catalunya s’ha implicat intensament en aquest
procés, com actor clau que és de l’arqueologia d’aquest país.
el piacat defineix, en part, el paper que el mac haurà de tenir en matèria
de conservació, recerca i sobretot difusió del patrimoni arqueològic. de fet
se li atorguen atribucions en accions científiques, en matèria de dipòsit de
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5

materials i especialment defineix el mac com el nucli central de la promoció de l’arqueologia catalana.

5. abans i després de la renovació de l’àmbit dedicat
al paleolític, inici del discurs expositiu Prehistòries.
Fotografia: © museu d’arqueologia de catalunya.

el piacat preveu també la creació del consell nacional de l’arqueologia i
paleontologia de catalunya, la comissió de Recerca i la comissió nacional
d’avaluació i tria de Béns mobles. en tots, el mac hi està representat.
les implicacions del piacat en el mac s’integraran a les seves polítiques
de recerca i conservació, però sobretot seran visibles en les polítiques de
col·leccions i d’exposicions temporals. d’entrada, i a diferència d’altres museus nacionals (aquest seria el cas del man), el piacat fomenta que el mac
pugui ampliar automàticament les seves col·leccions. És clar que també
s’haurà de fer càrrec de tot el material procedent de les diverses excavacions
arqueològiques del país, que no es destinin a un museu de proximitat que
estigui registrat. en aquest sentit, la subdirecció general de patrimoni arquitectònic, arqueologia i paleontologia ha previst la creació d’un centre de
classificació i documentació de materials arqueològics amb una superfície
de 2.000 m2 a l’edifici de l’antiga tabacalera de tarragona, que podria ser
gestionat pel mac. els fons d’excavació que no siguin adscrits a museus
de proximitat passaran a la infraestructura de tarragona, juntament amb
una part de les col·leccions actuals, conservades a la planta baixa de la seu
de Barcelona del museu d’arqueologia de catalunya i que caldrà retirar de
l’immoble central a fi de donar una circulació correcta a les exposicions
permanents i tenir un espai de temporals més adequat que el que té en
aquests moments.
la gestió de les noves col·leccions hauria d’anar lligada en part a la promoció de l’activitat arqueològica a catalunya. en aquest sentit, el servei
d’arqueologia de la direcció general del patrimoni cultural i el mac estan
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treballant conjuntament en diverses propostes que promocionin jaciments
excavats en els darrers anys a través d’exposicions temporals a les diverses
seus del mac i en altres museus locals.

la RenoVació de les exposicions de
llaRga duRada i de ReFeRència
Quan l’anterior conseller de cultura i mitjans de comunicació, el sr. J. m. tresserras, i el director general del patrimoni cultural, el sr. J. m. carreté, em van
demanar ocupar la direcció del mac, sabia perfectament amb quina institució
m’havia d’enfrontar. coneixia bé la casa, tot i que no tan bé l’equip de gent
que hi treballa. a l’encàrrec constava la renovació de la seu barcelonina com
a objectiu prioritari. atès que hi havia un projecte a mitjà-llarg termini que en
certa manera transformava, per no dir eliminava, aquesta seu, calia ser lleuger
en les intervencions que s’havien de fer al mac Barcelona. no podíem fer una
gran inversió i ens decidírem per un pressupost més propi d’una exposició
temporal que d’una de permanent. a més, calia resoldre els problemes crònics
de seguretat i conservació que ha tingut sempre aquest museu.
tots sabem que la museografia de la seu barcelonina del mac, iniciada per
pere Bosch gimpera, inaugurada per martín almagro Bosch, i amb les obres
iniciades per la diputació de Barcelona a principis dels anys 80, ha caducat.
cal passar del museu-magatzem al museu-instrument. aquesta és la raó
que justifica l’actuació que s’està fent en l’exposició permanent. potser no
es pot fer amb la intensitat que es voldria, però una bona part dels recursos
d’aquests darrers dos anys s’han destinat a fer aquests canvis.
l’exposició permanent que es considerava fins ara única i articulada en
vint-i-sis sales es dividí en cinc blocs expositius: prehistòria, grecs i fenicis,
àmbit iber, àmbit romà i àmbit medieval. es tractava de fer un time line. a
més, aquesta fórmula ens havia de permetre avaluar quins materials teníem,
què ens feia falta, considerant el nou museu de societat, així com establir
una política de col·leccions conjunta amb el museu d’Història de catalunya.
el nou discurs de les exposicions, el varen preparar majoritàriament els
conservadors i tècnics de les diferents seus del mac, coordinats per la responsable d’exposicions, dirigits per mi mateix i amb l’inestimable l’ajut de
diversos professors de la universitat autònoma de Barcelona i de la universitat de Barcelona, així com tècnics i directors d’altres museus.
les dues exposicions han estat volgudament dissenyades per equips diferents. “prehistòries” l’ha portada el de Jesús galdon, que ja havia treballat
en altres exposicions temporals del mac Barcelona. “Fenicis i grecs” la va
dissenyar la sílvia castro i el miquel Veciana, amb gràfica de Francesc Ribó
i Jordi pinós, i la il·luminació concebuda per toni Rueda. es tracta d’una
espècie d’ute espontània, que ha finançat, amb el seu propi servei, el dis-
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seny del projecte. els ho agraïm profundament, doncs, sense aquest ajut, no
hauríem pogut arribar al nivell desitjat. expressament, les dues exposicions
són molt diferents. aquesta decisió va lligada a la vocació experimental que
té la museografia, a causa de la temporalitat que el museu té dins l’antic
palau de les arts gràfiques.
la intervenció2 inclou el vestíbul i onze sales, amb una superfície total d’uns
950 m2 (incloent-hi els espais de serveis) i que han tingut un pressupost que
supera lleugerament el milió dos-cents mil euros, repartits entre els exercicis
pressupostaris 2006, 2009 i 2010. la part de “prehistòries” té 636 m2 i la dedicada a “Fenicis i grecs” 265 m2, cosa que ens dóna una ràtio d’uns 1.300 €/
m2, que per als museus d’història i arqueologia és una xifra certament baixa.
l’any 2009, s’inauguraven les tres primeres sales dedicades a la prehistòria,
bloc que s’acabà el mes de juliol del 2010. per a l’exposició anomenada
“prehistòries” s’ha volgut conservar l’esperit de Bosch gimpera –però amb el
discurs renovat–, mantenint una presentació propera. Fins i tot hem mantingut algunes de les escenografies que el museu conservava, amb la coneguda
cova amb pintures rupestres, una al·legoria a altamira que Bosch gimpera
va crear l’any 1929 i que inicialment va ubicar al palau nacional, que fou
traslladada el 1934 al palau de les arts gràfiques, on s’estava instal·lant el
que a partir d’aleshores seria el museu d’arqueologia de catalunya.
75 anys més tard, els visitants han canviat i hem intentat que l’exposició de prehistòria sigui essencialment didàctica. el públic escolar té una gran importància
per al mac. de l’antiga museografia s’ha conservat el sistema de vitrines-nínxols
en els murs, així com el d’obertura dels passadissos interiors. s’han afegit altres
tipus de vitrina, però, en general, se n’ha mantingut bona part de la distribució.
tot i que donem per resolta l’exposició, hem de reconèixer que té alguns problemes
que s’estan solucionant actualment. es tracta d’una museografia clàssica per a un
museu d’arqueologia, amb molta gràfica educativa i alguns elements més interpretatius. la sala dedicada al bronze final i a la primera edat del ferro, n’és un bon
exemple. inclou vitrines especials obertes en el terra, cosa que permet al visitant
circular per sobre dels enterraments d’incineració. se n’exposa també una altra
sobre l’arqueologia de la mort i un audiovisual que dóna contemporaneïtat al discurs de la incineració, mostrant paral·lels actuals. la majoria d’urnes d’incineració
s’han exposat en un autèntic columbari, que ens recorda els cementiris actuals.
És una altra forma d’aproximar-nos temporalment al propi concepte de la mort.
la part de la vida està representada amb dues estances diferents que figuren els
hàbitats propis del bronze final: la cabana, pròpia de l’empordà, i una habitació
que representa els poblats urbans de la baixa vall del segre.
abans dèiem que el mac, a més de tractar temes purament catalans, té una
vocació mediterrània. així, la part dedicada al paleolític, mostra en part
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6 i 7. abans i després de la renovació de l’àmbit
dedicat al paleolític, inici del discurs expositiu Prehistòries. Fotografia © museu d’arqueologia de catalunya.
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col·leccions que no són del país. a més, entre les col·leccions de prehistòria
hi havia dues sales dedicades a la cultura de l’argar (alacant, múrcia, albacete, almeria, màlaga i granada), espais on encara ara hi treballen diversos
arqueòlegs de catalunya que han col·laborat en el projecte. les col·leccions
del mac són de les més importants d’aquesta cultura. amb tot, quedava clar
que aquesta havia de continuar representada i de les dues sales que ocupava
es va quedar amb una. es demanà un discurs de sostenibilitat social i mediambiental, i així ha quedat, com a espai de reflexió. aquesta sala acaba
amb una instal·lació de videoart, on la videoartista pilar talavera mostra la
seva concepció sobre la no-sostenibilitat social i ecològica d’aquella cultura.
a més de l’exposició “prehistòries”, s’inaugurà “Fenicis i grecs”, ubicada a
les antigues sales dedicades a la prehistòria de les Balears i empúries. entre
la prehistòria i els fenicis s’ha implantat un espai de descans que, sota el títol “el pont de la mar blava”, exposa en onze vitrines peces de diverses cultures mediterrànies (grecs, fenicis, púnics, etruscs, egipcis, ibers i romans).
És una sala en penombra, on el visitant pot seure, descansar i admirar peces
realment màgiques, sobre un sòl de color mar i unes constel·lacions marcades. el mar, des d’aquí fins a l’àmbit iber, és una constant, com ho són
també les maquetes de les embarcacions gregues i fenícies que sobre el terra
blau fan de fil conductor.
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l’antiga sala del calcolític mallorquí s’ha transformat en un espai audiovisual sobre el món de les colonitzacions. l’indret, a més de la maqueta
de vaixell, la presideix l’armadura d’un soldat grec. l’audiovisual, com no
podria ser d’altra manera, interpreta i reflexiona sobre el concepte de colonització en època antiga i hi insereix conceptes actuals o del passat recent,
com és l’arribada de l’home a la lluna.
l’espai dedicat als fenicis i púnics ha permès augmentar les col·leccions de
material fenici procedent de catalunya i integrar les magnífiques col·leccions
eivissenques que tenia el museu. És l’única sala on totes les vitrines són noves. els colors són molt potents, i hi marquen un estil propi.
Finalment, el dedicat als grecs rau en l’antiga sala dedicada a empúries.
aquí s’han reciclat intel·ligentment les antigues vitrines de l’àmbit talaiòtic,
de manera que són irreconeixibles. en aquest espai s’han començat a introduir certs conceptes propis de museus d’art, i és que grècia ho permet. el
“clònic” de l’esculapi d’empúries el presideix.
d’altra banda, i amb un pressupost de només 12.000 euros, es va millorar
la primera planta, dedicada ara a la ciutat romana. s’han netejat les peces,
s’ha millorat la il·luminació (que no està acabada) i s’hi ha fet un discurs
mitjançant una gràfica discreta i clara. aquí la museografia és molt clàssica.
les possibilitats de la col·lecció de l’àmbit romà són enormes, però calen els
recursos adequats. a més, aquest espai no és el que li correspon, ja que està
previst ubicar-hi l’àmbit tardoromà, visigòtic i medieval.
durant el 2011 (si el pressupost ho permet), es resoldrà la presentació de la
sala dedicada a mallorca i menorca, una proposta espectacular que ja té el
projecte acabat. a més, està previst treballar la nova idea discursiva dels blocs
dedicats als àmbits iber i romà, que podrien ser presentats durant el 2012 o el
2013. en el 2011 també està previst arreglar, tot i que provisionalment i amb
una inversió molt baixa, les tres saletes pompeianes, on s’exposen part de les
col·leccions de vidre del mac. aquest arranjament està propiciat perquè el
mac acollirà durant el mes de maig el congrés bianual d’icom-class.
durant el bienni 2012-2013, s’hauria d’instal·lar, en l’actual sala d’exposicions
temporals, el nou discurs sobre l’àmbit ibèric i començar amb el romà, que
continuaria a les sales pompeianes, per acabar en l’actual sala dedicada a
l’àmbit tardoromà, que hauria de pujar a la primera planta.
per poder instal·lar els àmbits dedicats a ibers i romans, cal abans crear una
nova sala d’exposicions temporals, que se situaria en els magatzems de la
planta baixa i que, amb les oportunes reformes, passaria de tenir un espai de
400 m2 a un de 590 m2 i amb porta directa des de l’exterior i moll de càrrega.
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el pla de RenoVació del mac BaRcelona peR als pRopeRs anys
encara que el projecte de museu de societat tiri endavant, al mac Barcelona no se’l pot deixar “morir”. s’han de crear expectatives, interès pels
temes històrics i arqueològics amb les eines que catalunya té en aquests
moments, abans d’obrir la nova infraestructura. mentrestant, cal continuar
millorant-lo i crear les sinergies necessàries amb el mHc a fi que s’impulsi
l’interès pel nou projecte de museu de societat, a més de conèixer millor els
possibles públics i experimentar amb les presentacions. per aconseguir-ho,
cal millorar-ne l’organització, i podem afirmar que, per als propers anys,
el mac Barcelona s’enfronta al repte d’assolir amb excel·lència els grans
objectius següents:
• modernitzar les instal·lacions i el sistema de gestió,
• convertir-se en una institució de referència al servei de l’arqueologia
del país,
• consolidar-se com a recurs didàctic al servei dels escolars catalans,
• entrar dins l’oferta de turisme cultural de la ciutat de Barcelona i
del país en general assolint-hi un posicionament adequat,
• augmentar la seva projecció en el context museístic internacional.
Hem de reconèixer que són reptes importants, difícils d’afrontar en una
època de cultura de crisi, però que poden fer-se realitat i s’han d’assolir.

claus de FutuR: elements i pRoBlemàtiQues peR a la deFinició d’un Full de Ruta peR al mac
el primer objectiu dels anys 2009 i 2010 preveia la renovació de l’exposició
permanent de la seu de Barcelona. però, aquesta no és l’única. després de
valorar l’estat del discurs museogràfic de les altres, se n’ha començat a fer
una revisió general. girona ja inicià els canvis durant el 2009 i, malgrat la
crisi, enguany s’ha començat a analitzar i a valorar l’estat del discurs i la
museografia de les seus d’ullastret i olèrdola.
d’altra banda, més enllà de la reforma de les exposicions permanents, cal
que el mac, com a institució, faci una reflexió important. des del meu punt
de vista, els principals eixos són, per ordre de prioritat:
• l’organigrama de funcionament del mac, bàsic per moure’s legalment dins d’una organització moderna i eficient,
• resoldre els greus problemes pressupostaris que, tot i ser crònics,
s’han complicat amb la crisi, sense oblidar els seriosos problemes
de conservació que tenen la majoria de jaciments que gestiona
l’eama,
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• reflexionar i iniciar un nou projecte de seguretat en totes les seus,
• reflexionar versus participar en la creació del mnHaiec i en la
definició del futur del mac a mitjà i llarg termini, amb una clara
vocació de ser un element clau,

8. àmbit dedicat a grècia, presidit per la rèplica de
l’esculapi d’empúries. Fotografia: © Josep casanova.

• decidir sobre la continuació de les polítiques de canvis estructurals
i molt especialment sobre els de l’exposició permanent del mac
Barcelona,
• decidir sobre els dipòsits dels materials arqueològics de catalunya
als sam i el desenvolupament d’un magatzem de béns a tarragona,
depenent o no del mac,
• definir quines han de ser les polítiques de recerca i les de col·leccions
(que toquen la definició de les relacions entre el mac i el servei
d’arqueologia i paleontologia, tal i com es deriva del piacat), i
• redefinir la relació del mac amb el mnat.
són molts temes, tots importants per al futur del mac. així mateix, n’hi
ha d’altres que s’estan configurant i que també tenen el seu interès, com el
desenvolupament d’unes polítiques de recerca i el lideratge del mac en el
territori arqueològic de catalunya: la xarxa de museus i Jaciments arqueològics de catalunya.
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com a cloenda:
un museu amB moltes possiBilitats, Que cal cuidaR
no hi ha dubtes sobre el fet que el museu d’arqueologia de catalunya hagi
de tenir aquest caràcter “nacional”. no hi ha gaires dubtes de la comunitat
museística catalana sobre que la seu barcelonina del mac pot evolucionar
conjuntament amb el museu d’Història de catalunya, i potser altres, cap a
un format de museu de societat, llevat, potser, d’una petita part de la comunitat arqueològica, amb alguns representants acadèmics. les crítiques
dels arqueòlegs sobre el projecte s’ha anat diluint a mesura que s’ha anat
explicant. el projecte ha d’avançar, s’ha d’acabar de definir i cal que sigui
explicat a la ciutadania.
si tornem al mateix concepte de “nacional”, hem d’entendre que caldrà continuar la tasca de millora que la seu barcelonina del mac està fent, fins que
aquesta infraestructura assumeixi l’homologació que tots desitgem. un cop
s’hagi acabat amb les exposicions permanents, s’haurà de fer un canvi important en tot allò que fa referència a l‘“acció cultural” i molt especialment
en relació amb les polítiques d’exposicions temporals i activitats culturals
no museístiques, i serà necessari continuar amb la política de col·leccions,
de recerca i de conservació.
d’altra banda, hem d’obrir els interessos de la societat civil cap al patrimoni
i rebaixar l’energia dedicada als temes corporatius. el mac encara pot fer
molt en aquest sentit. les necessitats del ciutadà van més enllà de les classificacions acadèmiques i de les picabaralles entre les formes de pensament
i de gestió cultural. crear sinergies entre les diverses disciplines socials pot
ser un avantatge important a l’hora de veure quins discursos i, per tant,
quines exposicions posem al servei dels ciutadans.
el mac, conjuntament amb les seves seus i les seccions de la xarxa de
museus i Jaciments arqueològics de catalunya, pot iniciar una nova fase
de difusió de l’arqueologia catalana i internacional. el treball en xarxa serà
bàsic a l’hora de comunicar-nos, però també per compartir experiències. el
llegat de Bosch gimpera s’ha de projectar a les necessitats del segle xxi i
alinear-se amb els museus del nostre moment per ser útil a la societat catalana i als seus visitants.
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El Museu de la Mediterrània
antoni roViras padrÓs
director

l’1 de maig de l’any 2003, s’inaugurava, a torroella de Montgrí, el Museu
de la Mediterrània, un nou equipament que prenia el relleu del Museu del
Montgrí i del Baix ter (1983-2000). En aquest article us el presentem. En
una primera part, exposarem el projecte museològic. a continuació, descriurem breument el el museogràfic i el seu contingut. Finalment plantejarem els reptes de futur.

El projEctE MusEològic, lEs idEEs
El centre vol ser la veu del paisatge i de la gent del Montgrí i del Baix ter
en clau mediterrània. El territori i les persones que hi viuen, d’una banda, i
la Mediterrània com a marc general de referència constitueixen el quadern
de ruta del Museu de la Mediterrània.
una de les voluntats és presentar el territori com un espai humanitzat on
els termes natura i cultura es fonen en el concepte de paisatge cultural. El
paisatge que s’obre als ulls del visitant: la plana del Baix ter, el massís del
Montgrí, les illes Medes són el resultat d’uns intercanvis constants i d’una
transformació lenta de la natura per l’home.
al museu presentem una visió glocal del territori. partim d’un patrimoni local
amb els ulls posats, però, sempre en la Mediterrània. Entendre el paisatge proper com un dels molts mosaics paisatgístics de la cultura que li és pròpia
i que permet construir ponts amb altres àrees que formen part d’una gran

Museologies i Experiències

5. Museologies i Experiències. Mnemòsine 6.indd 149

149

El MusEu dE la MEditErrània

10/05/11 18:17

civilització comuna. En aquest sentit, el centre porta a terme diferents activitats. una d’elles són les trobades de Música Mediterrània en les quals
es convida cada any una cultura mediterrània diferent. El cicle ponts d’art
contemporani permet, al mateix temps, apropar i exportar propostes artístiques d’aquest àmbit.
considerem l’espai mediterrani com quelcom més que un indret líquid. tal
com afirma l’historiador Fernand Braudel, la seva història no pot separar-se
del món terrestre que l’envolta (Braudel, 2001, p.13). El mot Mediterrània
adquireix tota la seva força quan el definim com el de la cultura del mar entre terres. si bé aquest és l’actor principal del discurs, l’argument del museu
és el paisatge cultural resultant de l’acció de l’home en el medi.
un espai comú, on cada cultura hi aporta la pròpia veu. Heus aquí el gran repte
mediterrani. saber-se paraula però aprendre a dialogar, des de la diversitat i el
respecte, amb les altres veus de l’espai comú amb una novetat incontestable: el
discurs d’una Mediterrània de cotó fluix unida per vincles imaginaris del passat ja no ens serveix pel fet que les altres veus avui ja conviuen amb nosaltres:

1

1. Exterior del Museu de la Mediterrània. Fotografia:
© Museu de la Mediterrània.

al nostre barri, a la població, a la comarca. davant d’això, quin ha de ser el
discurs del museu i, em permeto dir, dels museus de catalunya?
El Museu de la Mediterrània aposta per aprofitar aquesta oportunitat i afavorir
els valors de l’entesa, del diàleg i de la pau. si dels fenicis hem après a conrear
la vinya; dels grecs, a viure en democràcia; dels romans hem incorporat la
llengua, i dels àrabs els números i el regadiu… el segle XXi pot ser l’oportunitat
per acostar aquests no-públics als museus, adequant-nos a les necessitats que
ens demana una societat cada vegada més intercultural. sens dubte, un repte
cabdal si pretenem fer dels museus centres per a la comunitat.
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la Mediterrània que es presenta al visitant no és la del passat, sinó la del
present i també la que voldríem per demà. El museu no es queda ancorat en
una visió estàtica i còmoda de l’herència, ans al contrari, partint d‘aquesta,
vol ser una aposta per generar debat, crítica i diàleg.

El projEctE MusEogràFic
Fins aquí, l’ànima del museu. a continuació presentem, de manera breu, el
projecte museològic i fem un viatge per la seva exposició permanent.
El fil conductor són els sons i les músiques. Els primers com a elements
que poden mostrar-nos el medi natural mediterrani i les músiques que ens
parlen del paper de l’home en el territori.
una de les característiques del projecte museogràfic és la voluntat d’arribar
als visitants a través dels sentits: tocar, olorar, escoltar, trepitjar el territori,
participar, etc. En definitiva, fer de la visita una experiència motivadora i
participativa. Entendre el centre com una porta oberta al país i afavorir-ne
la descoberta.

2

3

2 i 3. El museu convida a una descoberta sensorial
del territori. Fotografia: © Museu de la Mediterrània.

BrEu rEcorrEgut pEl MusEu dE la MEditErrània
Àmbit 1. Espai de reflexió
l’exposició comença amb un espai amb cites de pensadors que ens conviden
a reflexionar abans d’iniciar pròpiament la visita al museu.
Àmbit 2. Vivim en un territori obert al mar en contacte amb pobles de la
Mediterrània
En aquest apartat, es presenten els paisatges existents en la zona del Montgrí i del Baix ter: les illes Medes, la plana, el riu, el massís del Montgrí, tots
lligats al paisatge cultural mediterrani.
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Els sons del mar, del vent, del riu, es corresponen amb elements vinculats
a la natura. a poc a poc, el visitant copsa com, a aquests, s’hi sumen els
humans. la veu, el cos i la utilització quotidiana de diversos materials permeten la comunicació de les persones: la percussió de les pedres, el foc,
cançons, etc. que ens manifesten la incorporació de la cultura en un entorn
on abans només hi havia natura.

4. un espai per a totes les edats. Fotografia: © Museu
de la Mediterrània.

El punt culminant d’aquest àmbit es troba en el mòdul “Fills d’un mateix
mar” on es pot comprovar que els homes i les dones d’avui som el resultat d’uns intercanvis culturals ininterromputs. En l’actualitat paraules com
moneda (dels fenicis), democràcia (dels grecs), urbanisme (dels romans) i
brúixola (dels àrabs) són d’ús quotidià entre nosaltres i, en realitat, són la
suma d’aportacions culturals. la diversitat cultural és riquesa. cal tenir una
actitud oberta i dialogant amb allò que ens és desconegut.

4
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Àmbit 3. La música viatja de boca a orella per camins sonors a redós dels
contactes que s’estableixen entre els pobles
la música és un pretext excel·lent per mostrar els contactes i les relacions
entre els pobles de la Mediterrània. Es canta a la feina i al llarg de la nostra
vida ens acompanya sempre.
En aquest punt, es parla de les músiques pròpies del Baix ter. una d’elles
és la sardana. El museu mostra la disposició d’una cobla interactiva que
permet fer sonar els instruments i saber-ne els noms.
la sardana és una música i una dansa més de les que existeixen a la Mediterrània.
Àmbit 4. Som hereus d’un paisatge i d’una cultura mediterrània
avui, més que mai, l’espai mediterrani ha de superar les ombres i les pors
que amenacen el seu esdevenidor i retrobar-se amb l’esperit obert i amable
del Mare nostrum.
En un mapa de l’espai mediterrani es poden veure i tocar diferents instruments populars. Entre ells s’observen moltes més semblances que diferències. El visitant també pot escoltar diversos enregistraments sonors de
diferents cantautors i grups musicals.
Àmbit 5. Audiovisual de cloenda: la realitat mediterrània, avui
El museu clou el seu discurs amb un audiovisual de reflexió amb imatges i
música, creada especialment pel compositor jordi Molina, que mostra com
l’espai mediterrani té encara ferides per curar: el conflicte dels Balcans,
l’araboisraelià, que causa víctimes diàriament, les precàries migracions sudnord, etc. serà possible trobar una solució de pau que permeti a tots els
pobles viure en llibertat?

5. audiovisual La realitat mediterrània avui. Fotografia: © Museu de la Mediterrània.
5
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podem ser un gra de sorra per afavorir el diàleg i l’entesa. si ho aconseguim,
encara que sigui només amb un gra de sorra, el resultat haurà valgut la pena!
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6. l’any 2008 el Museu va crear el centre de documentació del Montgrí, les illes Medes i el Baix ter,
una eina imprescindible per a la recerca del territori.
Fotografia: © Museu de la Mediterrània.

rEptEs dE Futur
Els museus només tenim sentit i futur si som útils al territori que donem
servei. cal anar molt més enllà de la custòdia de les col·leccions i viatjar
de bracet amb els reptes del país i de les persones. si aconseguim esdevenir
espais estratègics on, partint del patrimoni –funció aquesta inherent als
museus–, es portin a terme polítiques actives que reverteixin en el territori
i en la població, haurem assolit l’èxit.
aplicant el lema d’un equip conegut de futbol que es considera més que un
club, els museus hem de ser més que museus: hem d’afavorir les relacions
amb els nostres germans i veïns de viatge: les oficines de turisme, les àrees
de cultura, les de promoció econòmica, els parcs naturals, etc. És possible
que s’hagi de renunciar a una part de la càrrega; però, el viatge serà compartit i no tindrà tants frens a mitjà i llarg termini. Més encara, portarem
nou alè i vida cap als museus.

6
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cal, finalment, treballar en xarxa. Els responsables encara pensem massa
en el propi museu. si actuem globalment, tindrem molt més pes i, a més,
l’experiència serà molt més enriquidora i contribuirà de retruc a transformar
la manera de treballar dels equips.
En aquest apartat final m’he permès unes reflexions obertes al col·lectiu
de museòlegs, destinataris principals de la revista Mnemòsine, partint de
l’experiència directa de la gestió d’un equipament obert al treball amb tots
els agents que permetin enriquir i obrir aquestes institucions a la ciutadania
sense renunciar a la missió del centre.

a continuació, detallem les línies de treball que hem impulsat i continuarem
impulsant des del Museu de la Mediterrània:

sErVEis dEl MusEu
Exposició permanent de territori i cultura mediterrània
Exposicions temporals
centre d’interpretació del Montgrí, les illes Medes i el Baix ter
oficina de turisme de torroella de Montgrí
centre de documentació del Montgrí, les illes Medes i el Baix ter
càtedra d’Ecosistemes litorals Mediterranis
activitats educatives
Visites comentades
agenda d’activitats trimestral
Botiga
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Laura SoLaniLLa DemeStre

En primera persona. Memòria oral, patrimoni immaterial i internet.

En primera persona
MemOrin oral, pntrimo11iimmarerinl i lmernet

Laura Solanilla Demesrre

Què ens ve al cap quan llegim o
sentim el concepte “patrimoni immaterial”? allò que no té cos, que
no se sustenta en la matèria: la memòria col·lectiva, la narració oral,
les cançons populars, les danses, les
festes tradicionals, les llengües parlades sense suport en l’escriptura,
les experiències, les emocions.
Ens trobem, en aquest estudi, amb
la fusió de dues plataformes diametralment oposades en el temps: per
una banda, la tradició oral és de les
més antigues de la humanitat, la que
encara perdura en aquelles civilitzacions mal anomenades “primitives”,
ja sigui a austràlia, a l’amazones
o en poblacions de l’Àfrica. també
en l’àmbit rural de casa nostra. per
l’altra, internet, un invent recent, del
s. XX, que ha regirat absolutament la
manera de crear, distribuir i accedir a
la informació, al coneixement.
El llibre, amb tot el rigor científic
i acadèmic que una tesi doctoral
requereix, aborda un àmbit de coneixement i de recerca mot recents.
perquè no hi hagi dubtes, l’autora fa
una formulació tan contundent com
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certa: “les fonts orals són i han de
ser considerades com a patrimoni
cultural”.
recomanem tots i cadascun dels
capítols del llibre. però n’hi ha un
que a mi, particularment, em sembla la clau de volta: el tercer, titulat
“per una museologia de la memòria
oral a internet”. tot el plantejament
teòric, l’anàlisi de casos... té sobretot sentit quan posem la mirada
cap a la seva aplicació pràctica en
l’àmbit museístic i digital.
s’hi destaca com els recursos en línia
juguen un paper fonamental com a
suport educatiu: exposicions virtuals,
podcasts, blocs i totes les plataformes
de les xarxes socials o 2.0, els quals
es converteixen en coproductors de
continguts. El museu, en el nou entorn, deixa de ser-ne l’emissor posseïdor de la “veritat” i passa a ser-ne
un facilitador; acompleix així la seva
funció social i col·laboradora com a
mitjancer entre el patrimoni oral i el
públic. i internet resulta, en paraules
de la laura, “un medi idoni per a la
museïtzació d’aquest patrimoni, per la
seva pròpia naturalesa, que es concre-
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ta en la seva capacitat de crear ponts
entre l’acció local i la difusió global”.
tot això no passa, però, sense plantejar alguns reptes interessants que
l’autora identifica: des de l’àmbit
legislatiu al perfil professional requerit dels museòlegs i museògrafs
per tractar amb aquest nou camp o
la manera de presentar el patrimoni.
Dos exemples de casos estudiats:
• el web del Yad Vashem conté una
versió en àrab dels continguts
sobre l’Holocaust, amb imatges
d’auschwitz i testimonis de musulmans albanesos que van salvar
jueus durant aquest període infaust de la història.
• els relats dels antics treballadors
de la fàbrica tèxtil roca Umbert de Granollers. a través del
projecte Les veus de la fàbrica,
s’està efectuant l’enregistrament
d’entrevistes de pràcticament tots
els treballadors, al voltant d’unes
400 persones. Gravades directament en suport digital, les ja realitzades són consultables a l’arxiu
en línia.
Us convido a llegir el llibre, a
conèixer els processos de recopilació i difusió de relats d’històries
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orals que museus del món estan
compilant i preservant per a les noves generacions.
i acabo aquesta ressenya amb un desig: que es faci un estudi aprofundit
sobre la memòria oral a Catalunya.
a la tesi s’analitza el museu de la
immigració de Badalona o el centre roca Umbert de Granollers. però
justament per l’abast internacional
dels estudis de cas no ha pogut ser
exhaustiu del territori català. també
perquè no tots aquests fons estan
digitalitzats o es troben a internet.
l’arxiu Històric de Barcelona, el
museu d’Història de Catalunya, el
museu de la Vida rural de l’Espluga
de Francolí i segurament d’altres
tenen uns arxius de fons oral interessantíssims. posar-los sota la lupa
de la recerca faria aflorar històries
viscudes i, al mateix temps, podria
servir d’estímul per una banda a
d’altres centres culturals per digitalitzar també els seus fons orals i
bolcar-los a internet i, de l’altra, a
les persones, les animaria a voler
compartir les pròpies vivències.
ConXa roDÀ
museu picasso
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El Concurs de Museus (1917-1936) del Cartell de Premis
de l’Institut d’Estudis Catalans

GaBriEl alCaldE Gurt
institut Català de recerca en Patrimoni Cultural i universitat de Girona

1 aMC. «Premis de Museologia de Catalunya, un
guardó de reconeixement professional de caràcter
bianual», Mnemòsine, Revista Catalana de Museologia, núm. 3 (2006) p. 279-281.
2 Balcells, a.; Pujol, E. (2002). Història de
l’Institut d’Estudis Catalans. 1907-1942, Barcelona,
Editorial afers.
3 Relació de les operacions d’ingressos i pagaments
efectuades per la comptaduria de l’Institut d’Estudis
Catalans durant l’any 1931 per compte del Servei de
Conservació de Museus. arxiu de l’iEC.
4 Relació de les operacions d’ingressos i pagaments
fetes per la comptaduria de l’Institut d’Estudis Catalans durant l’any 1932 per compte de Foment de
Museus. arxiu de l’iEC.
5 Relació de les operacions d’ingressos i pagaments
fetes per la comptaduria de l’Institut d’Estudis Catalans durant l’any 1933 per compte de Foment de
Museus Locals. arxiu de l’iEC.

l’any 2005, l’associació de Museòlegs
de Catalunya va instaurar el Premi de
Museologia de l’aMC. segons es publicava en la primera convocatòria,
“l’objectiu és reconèixer tant les trajectòries professionals dels museòlegs
de Catalunya com els aspectes més
destacats i transcendents dels treballs
que desenvolupen els museus del
país”. Es tracta d’un guardó honorífic
convocat bianualment amb dues modalitats: una destinada a reconèixer
“trajectòries professionals” i l’altra a
“projectes, exposicions, experiències i
activitats” rellevants. En les tres convocatòries realitzades fins al moment
de redactar aquest article, s’ha concedit més d’un premi en cada una de les
dues modalitats.1
aquesta no ha estat la primera vegada que a Catalunya s’institueix un
guardó relacionat amb els museus.
l’institut d’Estudis Catalans, en el
marc del seu Cartell de Premis, va
establir un concurs dedicat als museus, que es va convocar en diverses
edicions entre els anys 1917 i 1936.
l’organització del Concurs de Museus va ser responsabilitat del servei
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de Catalogació i Foment dels Museus
locals. Constituït el 1917, formava
part de la secció Històrico-arqueològica de l’institut d’Estudis Catalans, i
es va afegir als altres serveis creats
en anys anteriors, el de Conservació i Catalogació de Monuments
(1914), el de Conservació i Catalogació d’arxius i Biblioteques d’interès
Històric (1914) i el d’investigacions
arqueològiques (1915).2
El nom va patir lleugeres variacions
entre l’any en què es va instituir i el
1936, moment a partir del qual va
deixar d’existir. a la documentació
relacionada amb la comptabilitat,
s’hi observa que la denominació de
servei de Catalogació i Foment dels
Museus locals es manté des de la
seva creació fins a l’any 1924; en
la de 1925, se l’anomena Conservació de Museus, i, entre 1931 i 1936,
s’hi troba esmentat com a servei
de Conservació de Museus (1931),3
Foment de Museus (1932, 1934)4 o
Foment de Museus locals (1933).5
El servei de Catalogació i Foment
dels Museus Públics i locals va tenir com a única funció la convo-
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catòria i la concessió dels guardons
del Concurs de Museus. Per tant,
la seva activitat va ser limitada i
molt diferent a la d’altres serveis
de la secció Històrico-arqueològica,
per exemple el d’arqueologia,6 que
disposava de personal propi i d’un
pressupost considerable.
aquesta concreció de la seva activitat es constata en la comptabilitat
dels diferents anys que hem consultat7 en la qual s’observa com, en totes les anualitats, els únics ingressos
que té el servei de Museus són les
subvencions que rep de la Generalitat, la Mancomunitat o la diputació
de Barcelona per a l’organització
del concurs, i les seves despeses són
només les relacionades amb els pagaments dels premis, els impostos
vinculats a les ajudes rebudes i els
ingressos que fa a la secció Històrico-arqueològica com a contribució
per les despeses del servei.

oBJECtius i FunCiÓ
dEl ConCurs
6 Gracia, F.; cortadella, J. «la institucionalización de la arqueología en Cataluña: el Servei d’Investigacions Arqueològiques del Institut
d’Estudis Catalans», a: Belen, M.; Beltran, J.
(2007) (editors), Las instituciones en el origen y
desarrollo de la arqueología en España: 257-322,
sevilla, universidad de sevilla.
7 1917, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 192425, 1931, 1932, 1933, 1934 i 1935. arxiu de l’iEC.
8 iEC, secció Històrico-arqueològica, acta de la
sessió del 12 de febrer de 1917. arxiu de l’iEC.
9 «Memòria presentada per la secció Històricoarquològica de l’institut d’Estudis Catalans als
excel·lentíssims senyors president de la diputació de
Barcelona i alcalde de Barcelona donant compte dels
treballs fets durant l’any 1917», Anuari de l’Institut
d’Estudis Catalans, MCMXV-XX, pàg. XXiV.

a l’acta de la secció Històrico-artística corresponent al 12 de febrer
de 1917, s’hi troba reflectida la motivació de l’inici de l’establiment
d’aquest concurs: “del Govern civil
s’ha rebut un ofici notificant que
la diputació de Barcelona ha pres
l’acord següent: Se autoriza al Instituto de Estudios Catalanes para
organizar todo lo relativo al Servicio
de Catalogación y Fomento de los
Museos públicos locales, con cargo a
la partida 182, de dos mil pesetas”.
tenint en compte aquesta comunicació, l’institut va acordar convocar un concurs de museus locals,
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establint-hi els criteris següents: “Es
concediran dos premis, un de 1.500
i un altre de 500 pessetes; per concedir-los s’atendrà a l’organització
científica del museu; s’admetran
en el concurs tots els museus
d’arqueologia o d’art, públics i situats en terra de llengua catalana,
amb la sola excepció dels de la ciutat de Barcelona; l’import dels premis es destinarà a millorar el museu a que es concedeixi, deixant al
mateix conservador la indicació de
les necessitats del museu, l’atenció
de les quals sigui més urgent o
convenient.”8 també es fa ressò de
l’inici d’aquest concurs l’Anuari de
l’Institut d’Estudis Catalans, en què
es fa referència que, en l’any 1917,
“una quantitat ha estat per primera
vegada consignada en el pressupost
d’enguany de la diputació i destinada al foment i catalogació dels museus públics locals. l’administració
d’aquesta quantitat ha estat encomanada a la secció. aquesta ha cregut que avui la inversió més convenient a donar-li era convocar un
Concurs de Museus.”9
la creació d’aquest premi dedicat
als museus se situa en el context
general de la política cultural de
la Mancomunitat, que havia estat
constituïda tres anys abans. Balcells i Pujol, en el seu llibre sobre
l’institut d’Estudis Catalans, assenyalen que, per a la Mancomunitat,
aquesta institució “es va convertir
en un organisme d’assessorament
i control tècnic dels serveis de més
marcat caràcter científic i d’alta
cultura” i que, en aquells moments,
a Catalunya “es pot parlar, en realitat, d’una actuació conjunta entre
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diputació i Mancomunitat i, doncs,
d’una sola política encaminada a
mig termini a reforçar el nou poder polític autòcton.”10 En aquest
context, la diputació de Barcelona
va subvencionar l’institut d’Estudis
Catalans els anys 1917, 1918 i 1919
per a la convocatòria del Concurs
de Museus, i la Mancomunitat de
Catalunya ho va fer en els anys
1921, 1922 i 1925.
amb la supressió de la Mancomunitat per la dictadura de Primo de
rivera, el juliol de 1925, l’institut
d’Estudis Catalans va perdre el reconeixement oficial i les subvencions públiques que rebia, mentre
que les atribucions dels seus serveis
passaren a la diputació de Barcelona.11 En aquest marc, i pel que
fa referència a la temàtica d’aquest
article, la diputació de Barcelona
va deixar d’encarregar les funcions
de suport als museus a l’institut
d’Estudis Catalans. la nova situació
queda reflectida en el document de
comptabilitat d’aquell any del servei de museus locals, en què hi ha
constància que es realitza un pagament, el 22 d’octubre de 1925, “a
la secció Històrica, com a import
del saldo del dia d’avui per atendre
a la liquidació total dels deutes de
l’institut feta amb motiu d’haverse encarregat directament d’aquest
servei la diputació de Barcelona”,
amb el qual es liquiden els comptes
del servei de museus.12
amb la creació de la Generalitat
de Catalunya, l’any 1931, es torna
a encarregar a l’iEC, entre d’altres
funcions, la convocatòria del Concurs de Museus. amb aquesta inten-

ció, l’institut rep una subvenció de
la Generalitat per atorgar l’esmentat
premi (1932, 1933, 1934).
les bases de les primeres quatre
convocatòries del Concurs de Museus són idèntiques. se centren a
premiar una institució, i a donar
un accèssit a una altra, “que ofereixi una millor organització científica i majors garanties d’eficàcia
per a l’estudi”; ha de ser un “museu públic i situat a Catalunya o
en qualsevol altra terra de llengua
catalana”, i “queden exclosos del
concurs els museus situats a la ciutat de Barcelona”; la valoració es
fa a partir de la documentació que
ha de presentar el conservador (historial del museu, composició, estat
dels treballs d’inventari, memòries,
catàlegs...).13 En aquestes primeres
quatre convocatòries, es preveu la
concessió d’un premi de 1.500 pessetes i un accèssit de 500.
la convocatòria del Cartell de Premis de 1921 és diferent de les anteriors, i aquesta nova modalitat es
manté fins a la de 1923. En aquests
anys, el concurs premia “al director, conservador o funcionari d’un
museu o col·lecció pública, situats
a Catalunya o en qualsevol altra
terra de llengua catalana, que presenti una monografia relativa a un
objecte o bé a una secció o sèries
del museu o col·lecció.”14 a partir d’aquesta edició, canvia també
el repartiment de la dotació; ara
es dóna un guardó de 1.000 pessetes i dos accèssits de 500. aquests
imports es mantenen iguals fins a
la convocatòria del Xiii Cartell de
Premis el 1933.
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10 Balcells; Pujol..., pàg. 95.
11 Institut d’Estudis Catalans. 1907-2007. Un segle
de cultura i ciència als Països Catalans (2007), Barcelona, institut d’Estudis Catalans.
12 Relació de les operacions d’ingressos i pagaments
fetes per la Comptaduria de l’Institut d’Estudis Catalans per compte de Conservació de Museus, arxiu
de l’iEC.
13 Institut d’Estudis Catalans. Cartell de Premis
1917, Barcelona, institut d’Estudis Catalans.
14 Institut d’Estudis Catalans. Cartell de Premis
1921, Barcelona, institut d’Estudis Catalans.
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En la de l’any 1932, les bases canvien i passen a ser semblants a les
de 1923, si bé aquesta vegada no
està restringida als directors, conservadors o funcionaris dels museus, i els treballs tant poden ser
inèdits com publicats a partir de la
data de la convocatòria del cartell.
a més, es preveu que si el concurs
quedés desert es podria destinar
l’import del premi a una monografia ja publicada.15
En el XiV Cartell, de 1934, les bases del Concurs de Museus tornen
a canviar i presenten un plantejament similar a les de 1917. a partir
d’aquest any, no es premia un treball, sinó que, de nou, com a l’inici,
aquest va dirigit als museus.16 Es
dóna un guardó i un accèssit al
“museu que ofereixi una millor organització científica i majors garanties d’eficàcia per a l’estudi”. a
diferència, però, de l’edició de 1917,
a partir de la de 1934, els museus
de la ciutat de Barcelona no n’estan
exclosos i es preveu que, si el concurs quedés desert, l’import es podria concedir al millorament o a la
instal·lació d’un museu. aquestes
bases es mantenen fins a la darrera
convocatòria del premi, el 1936, i
en les XiV, XV i XVi edicions, el repartiment de la dotació del Concurs
de Museus canvia i passa altra vegada a un premi de 1.500 pessetes i
un accèssit de 500.

lEs ConVoCatÒriEs i Els
GuanYadors
les relacions dels premis de l’institut,
i també del Concurs de Museus, han
estat publicades en diverses ocasions. Per exemple, el fullet de la

convocatòria del XVi Cartell de
Premis, del 1936, inclou una llista dels guanyadors de les diferents
edicions que havien tingut lloc
fins en aquells moments.17 albert
Balcells i Enric Pujol,18 en un dels
annexos del seu llibre sobre la història de l’institut, en publiquen
una, ordenada cronològicament, del
conjunt dels premis de l’iEC entre
1914 i 1936 i, alhora indiquen, per
a cada guardó i en cada una de les
edicions, alguna de les característiques i el seu guanyador. també
en publiquen d’altres alexandre
Galí19 o ramon aramon.20 a partir
d’aquestes informacions, i també de
la documentació relacionada amb
els premis, especialment la correspondència, conservada a l’arxiu de
l’iEC, es poden relacionar els cartells de museus, qui es va presentar a cada convocatòria, qui la va
guanyar, qui en va fer el dictamen i
algunes altres característiques més.
El Concurs de Museus es va convocar un total de tretze vegades:
• Cartell de Premis de 1917. El lliurament va tenir lloc l’abril de 1917.
s’hi varen presentar el Museu arqueològic artístic Episcopal de Vic,
el Museu arqueològic diocesà de
Mallorca, el Museu arqueològic
diocesà de solsona i el Museu d’art
de l’Empordà. Els informes els va
fer Guillem M. de Brocà i de Montagut, Francesc Martorell i trabal i
Joaquim Miret i sans. El guanyador fou el Museu arqueològic artístic Episcopal de Vic. l’import del
premi es va fer efectiu a Mn. Josep Gudiol Cunill. Es va concedir
l’accèssit al Museu arqueològic
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1. El Museu arqueològic artístic Episcopal de Vic
(1923), guanyador de la primera edició del Concurs
de Museus. Fotografia: Josep salvany Blanc. © Biblioteca de Catalunya.

2. El Museu arqueològic diocesà de lleida (1917),
guanyador de la tercera edició del Concurs de Museus. Fotografia: Josep salvany Blanc. © Biblioteca
de Catalunya.
3. El Museu diocesà de tarragona (1919), guanyador
de la segona edició del Concurs de Museus. Fotografia: Josep salvany Blanc. © Biblioteca de Catalunya.
4. sales de la secció d’arqueologia del Museu arqueològic diocesà de solsona en els anys 20. Fotografia: Mn. serra Vilaró. © Museu diocesà i Comarcal de solsona.
5. Mn. Manuel trens, conservador del Museu diocesà de Barcelona, guanyador del Concurs de Museus
convocat el 1923. © Museu diocesà de Barcelona.
6. la pinacoteca gòtica del Museu diocesà de tarragona (voltants de 1935), tema d’estudi del treball
de Mn. Pere Batlle i Huguet guanyador del Concurs
de Museus convocat el 1935. © Museu diocesà de
tarragona.

15 Institut d’Estudis Catalans. XIIè Cartell de Premis. 3 d’abril de 1932, Barcelona, institut d’Estudis
Catalans.
16 Institut d’Estudis Catalans. XIVè Cartell de Premis, 23 d’abril de 1934, Barcelona, institut d’Estudis
Catalans.
17 Institut d’Estudis Catalans. XVIè Cartell de Premis. 23 abril 1936. Barcelona, institut d’Estudis
Catalans.
18 Balcells; Pujol…, pàgs. 331-340.
19 Galí, a. (1986). Història de les institucions i del
moviment cultural a Catalunya. 1900-1936. Llibre
XVII. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, Fundació alexandre Galí.
20 aramon, r. (1955). «Els premis de l’institut»,
XXVè Cartell de Premis. Institut d’Estudis Catalans,
pàgs. 7-35, Barcelona, institut d’Estudis Catalans.
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diocesà de Mallorca i la dotació
es pagà a Mn. antoni M. alcover,
que en aquells moments era el
president de la secció Filològica
de l’institut.
El treball guanyador l’havia escrit
Mn. Josep Gudiol el 1916, el va publicar el 1918, a Vic, amb el títol El
Museu Arqueologich-Artístic Episcopal de Vich. Historial y organisació. Memòria escrita en desembre de
1916 optant al premi de 1500 pessetes, en el primer concurs de museus
organisat pel Institut d’Estudis Catalans i al Museu Episcopal de Vich
concedit, i aquell mateix any l’havia
publicat també a la Gazeta de Vich.
• Cartell de Premis de 1918. s’hi va
presentar només el Museu diocesà
de tarragona, amb una memòria
de Mn. Jaume Bofarull i Cendra,
el seu director. Es va concedir
l’abril de 1918 al museu tarragoní
i la ponència dictaminadora havia
anat a càrrec de Francesc Martorell
i trabal i Joaquim Miret i sans.

21

Fusté, J. (1924). El Museu Arqueològic de la
Diòcesi de Lleida. Història, organització i importància del mateix, lleida, impremta Mariana.

• Cartell de Premis de 1919. Es va
concedir l’abril de 1919 i el va
guanyar el Museu arqueològic diocesà de lleida, amb una memòria
presentada per Mn. Joan Fusté Vila,
conservador. també hi havia optat
el Museu arqueològic diocesà de
solsona. la ponència dictaminadora va anar a càrrec de Francesc
Martorell i trabal i Josep Puig i Cadafalch. la proposta guanyadora es
va publicar el 1924 fent constar que
es tractava de la Memòria llorejada
amb lo premi al Concurs de Museus
de l’institut d’Estudis Catalans l’any
MCMVIII.21
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• Cartell de Premis. El mateix
any 1919, en el mes d’agost, es
va convocar de nou el premi,
tot i que el lliurament no es féu
fins al maig de 1921. El guanyador va ser el Museu arqueològic
diocesà de solsona i va ser Mn.
Joan serra Vilaró qui, en nom de
la institució, en va rebre l’import.
Es va concedir també un accèssit
al Museu Municipal de Manresa,
per la proposta realitzada per Joaquim sarret i arbós Museu Municipal de Manresa. Catàleg per a
presentar al Concurs de Museus
de l’Institut d’Estudis Catalans;
el corresponent pagament es féu
efectiu a l’autor, que n’era el conservador. aquests dos museus havien estat els únics que s’havien
presentat al concurs. la ponència
dictaminadora va anar a càrrec de
Francesc Martorell i trabal i Josep
Puig i Cadafalch.
• Cartell de Premis de 1921. Es va
convocar l’abril de 1921 i el lliurament va tenir lloc l’abril de 1922.
El guanyador va ser Mn. Josep Gudiol Cunill amb el treball Catàleg
dels llibres i manuscrits anteriors
a l’any 1700 del Museu Episcopal
de Vich. també s’hi havien presentat Joaquim Folch i torres, director
dels Museus d’art i arqueologia
de Barcelona, amb la monografia
La ceràmica de Paterna, i Joaquim sarret i arbós, amb el treball Sigil·lografia manresana. la
ponència dictaminadora va anar a
càrrec de Francesc Martorell i trabal i Josep Puig i Cadafalch.
El treball premiat va ser publicat
amb el títol “Catàleg dels llibres ma-
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nuscrits anteriors al segle XViii del
Museu Episcopal de Vich” al Butlletí de la Biblioteca de Catalunya en
tres lliuraments, en els volums sisè
(1925), setè (1932) i vuitè (1934).
també s’edità, en un únic volum,
a Barcelona, el 1934, indicant que
es tractava d’un “treball premiat en
el concurs de museus de 1922, de
l’institut d’Estudis Catalans”.
• VII Cartell de Premis, 1922. Es
va convocar el 1922 i el lliurament es va fer el mes de maig
de 1923. El va guanyar Joaquim
Folch i torres, director dels Museus d’art i d’arqueologia de Barcelona, amb el treball Museu de
la Ciutadella. La pintura romànica damunt taula. Els frontals. Els
altars. Catàleg. no se n’hi va presentar cap més. Els ponents varen
ser Francesc Martorell i trabal i
Josep Puig i Cadafalch.
• VIII Cartell de Premis, 1923. Es va
convocar el 1923 i es va concedir
l’abril de 1924. només s’hi va presentar Mn. Manuel trens, conservador del Museu diocesà de Barcelona, que el va guanyar amb el
treball Les pintures murals romàniques de Polinyà i Barberà. la
ponència dictaminadora va anar a
càrrec de Francesc Martorell trabal
i ramón d’alòs-Moner i de dou.
• XI Cartell de Premis, 1931. En
el fullet de la convocatòria del Xi
Cartell de Premis, publicat el maig
de 1931, no hi consta el Concurs
de Museus, però es va concedir el
maig de 1932. Els ponents varen ser
Josep Puig i Cadafalch i Ferran de
segarra i de siscart. Va guanyar el

premi Mn. Eduard Junyent, conservador del Museu Episcopal de Vic,
amb el treball Catàleg d’hostiaris
i neulers del Museu Episcopal de
Vic. també s’hi havien presentat
Esteve Batlle ametlló amb Un grup
de pintures i escultures del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona
d’últims del segle XVIII al primer
terç del segle XIX; Marc Jesús Bertran amb El Museu del Teatre de
Barcelona i lluís Mas Gomis, secretari de la Junta directiva del Museu
de sabadell, amb Com devien ésser
els telers primitius.
• XII Cartell de Premis, 1932. Es
va convocar l’abril de 1932 i es
va concedir el 1933. s’hi va presentar únicament el treball Museu
de trofeus i relíquies històrics de
l’Arxiu Municipal de València de
Miquel duran i tortajada, que la
ponència dictaminadora formada
per Josep Puig i Cadafalch i Francesc Martorell i trabal va considerar que no reunia prou condicions per ser premiat. a partir
d’aquesta decisió i d’acord amb
les bases del concurs, es va acordar
cedir l’import del premi a Chandler
rathfon Post. En una carta adreçada pel president de l’iEC a Post
es manifesta que “en otorgar-vos
aquesta distinció l’institut ha tingut en compte la vostra gran obra
A History of Spanish Painting
en la part que ha estat publicada
aquests anys darrers”.22
• XIII Cartell de Premis, 1933. Es
va convocar l’abril de 1933 i la
concessió va tenir lloc l’abril de
1934. només s’hi va presentar el
treball El retaule de la Mare de
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22 Carta del President de torn adreçada a Chandler
rathfon Post, datada a Barcelona, 8 de maig de
1933. arxiu iEC.
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Déu de la Catedral Metropolitana i
Primada de Tarragona de Joan sutrà i Viñas. Es va premiar aquest,
si bé es va fer constar que “amb la
concessió del premi la secció ha
volgut manifestar el seu interès
per aquest treball, potser no prou
complet, i d’una manera més especial distingeix l’obra conjunta
de les monografies publicades pel
sr. sutrà relatives a obres d’art catalanes.”23 la ponència dictaminadora va anar a càrrec de Francesc
Martorell i trabal i Josep Puig i
Cadafalch. l’any 1935, sutrà el va
editar al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.24

23 iEC. acta de la sessió de 9 d’abril de1934, arxiu iEC.
24 sutrà, J. (1935).“El retaule de la Mare de déu
de la Catedral de tarragona”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 476, pàgs. 18-31.
25 iEC. acta de la sessió de 8-iV-35, arxiu de l’iEC.
26 Gracia; cortadella (2007).

• XVI Cartell de Premis, 1936. la
convocatòria es va fer l’abril de
1936 i el termini de presentació
dels treballs era el dia 1 de març
de 1937. Ja en plena Guerra Civil, no es presentà cap treball per
optar al Concurs de Museus ni
tampoc va tenir lloc aquell any la
concessió dels premis de l’institut.

• XIV Cartell de Premis, 1934. la
convocatòria es va fer el febrer de
1934 i el lliurament va tenir lloc
l’abril de 1935. no s’hi va presentar cap treball i, d’acord amb el
que preveien les bases, es va acordar entregar l’import del premi a
un museu català. El centre escollit
fou el Museu de Poblet, que en
aquells moments s’estava formant
i l’import del premi es va lliurar a
Eduard toda. a més, en l’acta de
la reunió de la secció Històricoartística es volgué fer “una menció especial a l’esforç que representa el nou museu instal·lat al
Palau nacional de Montjuïc, al
que l’institut no podria pas atorgar cap premi atès que el museu
de la ciutat ja havia estat premiat
en un dels concursos anteriors.”25
la ponència dictaminadora va estar a càrrec de Francesc Martorell
i trabal i Josep Puig i Cadafalch.

El Concurs de Museus va constituir
una manera de subvencionar els museus catalans per la Mancomunitat i
la Generalitat. Cal remarcar, per tant,
l’interès mostrat per l’administració
envers les institucions del país. amb
tot, però, la dotació global del Concurs, que no varia de les 2.000 pessetes entre 1917 i 1936, no constituïa
una part excessivament important
dins dels pressupostos de l’institut,
en què, per exemple, el servei
d’investigacions arqueològiques podia tenir el 1932 un pressupost proper a les 50.000 pessetes.26 aquests
imports poder ser indicatius del fet
que el servei dedicat als museus tenia una atenció discreta en el si de
l’institut d’Estudis Catalans.

• XV Cartell de Premis, 1935. Es
va convocar l’abril de 1935 i el

En el període en què es va convocar el Concurs, el mapa de museus
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lliurament es féu l’abril de 1936.
només es va presentar un treball,
al qual es va concedir el premi.
Era de Mn. Pere Batlle i Huguet,
conservador del Museu diocesà de
tarragona, i portava com a títol
La col·lecció de pintures gòtiques
del Museu Diocesà de Tarragona i la seva nova instal·lació. Els
ponents foren Josep Puig i Cadafalch i Jaume Massó i torrents.
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de Catalunya estava format per un
nombre relativament considerable
de centres, de temàtiques i d’àmbits
territorials diversos; així, per exemple, l’any 1936, n’existien més d’una
trentena, alguns de locals, d’altres
de provincials i diocesans i d’altres
d’àmbit català, dedicats a temàtiques diferents, i dependents de les
administracions o de l’Església catòlica. En aquest marc, i tenint en
compte els dèficits econòmics que,
amb tota seguretat, patien tots o
quasi tots els centres, és remarcable
el fet que, de les dotze edicions en
què es va concedir el Concurs, en
una es va declarar desert i en una
altra no es va concedir a la proposta
presentada, i que els accèssits previstos en totes les convocatòries només es van atorgar en dues edicions.
de manera general, hi va haver poca
participació; en sis de les dotze edicions només s’hi va presentar una
proposta, en una altra no hi va optar cap i en dues més tan sols dues.
observant la composició de les comissions dictaminadores es pot suposar que degué donar-se una certa
continuïtat en els criteris pel que fa
als atorgaments. Francesc Martorell i trabal, secretari de la secció
Històrico-artística, i Josep Puig i
Cadafalch, president de la secció
Històrico-artística i dirigent de la
lliga, a més de president de la Mancomunitat (1917-1923), l’un o l’altre
o tots dos alhora, varen formar part
de les comissions dictaminadores de
totes les edicions del concurs.

les quals se’n reconeixia un, els
premiats varen ser museus diocesans o episcopals i en tres de les sis
altres en què s’atorgava a un treball
presentat per responsables dels museus o per estudiosos, els premiats
foren religiosos, mentre que, en
una altra, el treball estava dedicat
a un element artístic conservat en
una catedral. aquesta reiteració
en el reconeixement dels centres
museístics propietat de l’Església
catòlica cal vincular-la a la importància dels fons que allotjaven
aquests museus i també al fet que
tenien al capdavant persones molt
qualificades que exercien les funcions de conservadors o directors, a
diferència d’altres institucions, com
per exemple les locals, que difícilment disposaven de personal qualificat, i aquest fet comportava unes
majors possibilitats de presentar
propostes al concurs susceptibles de
ser premiades. també, però, cal tenir present que aquesta priorització
de les aportacions econòmiques cap
als museus eclesiàstics, considerats
com a públics, ja que el concurs estava reservat a centres amb aquesta
atribució, suposava una opció de
caràcter ideològic.
El Concurs de Museus del Cartell de
Premis de l’institut d’Estudis Catalans, la convocatòria del qual segueix
els avatars de la història de Catalunya dels primers anys del segle XX,
constitueix un reflex més de l’interès
de les administracions catalanes pels
museus i el patrimoni cultural.

Quant als tipus de museus premiats,
es constaten unes certes coincidències. En cinc de les sis edicions en
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Museus, memòria i conflicte
XXIII Jornada de la Xarxa de Museus Locals

carMe rius font

des de l’any 1988, es duen a terme
les Jornades de Museus locals coordinades per la Xarxa de Museus locals de l’Àrea de cultura de la diputació de Barcelona. les jornades han
esdevingut, sense cap mena de dubte, un punt de trobada ineludible per
a tot el sector professional que treballa en el patrimoni cultural i els museus locals. Potser ha arribat l’hora
de fer-ne un bon balanç, sistemàtic i
objectiu, que, des de la reflexió, obri
camins pera un futur immediat.
ara, però, de manera més modesta,
voldríem donar a conèixer la darrera
jornada, la XXiii, que va celebrar-se a
l’Harmonia espai d’art de l’Hospitalet
del llobregat, en el mes d’octubre de
l’any passat, i que va tenir com a eix
temàtic: “Museus, memòria i conflicte”. en aquesta ocasió, la reflexió
va centrar-se en el debat sobre el paper dels museus locals en la recuperació de la memòria democràtica i del
llegat material i immaterial vinculats
a conflictes del segle passat.
com en les altres ocasions, aquesta jornada es va estructurar en dues
parts. en primer lloc, tres experts, la
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dra. sonia combe, el sr. elbio ferrario i la sra. Gabriela duarte, van exposar exemples/projectes de recuperació i difusió de la memòria històrica
relacionats amb sengles conflictes
bèl·lics de la nostra història contemporània. a continuació, per concloure
aquesta part, s’explicaren tres experiències concretes en un àmbit històric i territorial ben definit. la segona part es va estructurar en forma de
tallers l’objectiu dels quals era –com
s’expressava en el programa– posar
a l’abast dels assistents un espai per
compartir, posar en comú i reflexionar al voltant d’experiències innovadores que han portat a terme els museus en tres àmbits temàtics concrets.
com heu pogut veure, en aquest número 6 de la revista Mnemòsine es
publiquen completes les dues ponències dels professors sonia combe i
elbio ferrario. Malgrat això, creiem
que pot ser útil estendre’s una mica
sobre el desenvolupament de tota la
jornada, a manera de resum o crònica.
la doctora sonia combe (Pau,
1949) és historiadora, especialista
en els àmbits soviètic i postsoviètic
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1. experiència de luca alessandrini a la sala d’actes
de l’Harmonia. fotografia: © oficina de Patrimoni
cultural de la diputació de Barcelona.
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i té una llarga experiència com a
comissària de diverses exposicions.
també és professora i investigadora
al departament de ciències Jurídiques, administratives i Polítiques
de la universitat París-oest nanterre. Va participar al simposi amb la
ponència titulada “ferides que no
es curen. Què hi poden fer els museus?” És evident que el tema i la
personalitat de la ponent hi anaven
com anell al dit, considerant els objectius proposats.
la ponència de la dra. combe va
ser rebuda amb molt d’interès. Va
justificar, amb vehemència, la necessitat dels museus d’història com
a instruments fonamentals contra
l’oblit. si bé, en els casos en què
tinguin vocació de “curar ferides”,
creia que simplement aquestes
institucions haurien d’aspirar a la
funció de fer-les més suportables.
a partir de dos exemples ubicats a
països de l’est d’europa amb passat comunista –el Museu del terror
(Terrorhazza) a Budapest i el ddr
Museum de Berlín–, la ponent reflexionà sobre com certes pràcti-
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ques museogràfiques poden finalment engendrar més conflictes de
memòria que apaivagar-los. ni la
burla o l’escarni, ni inspirar por i
emoció són el camí que cal seguir.
la funció transmissora de la història, a partir dels museus, ha de
reposar en la reflexió i en la presa
de consciència a fi que els drames
humans no es repeteixin.
elbio ferrario és arquitecte, artista plàstic i dramaturg. el títol de
la seva ponència fou “Museo de la
Memoria de Montevideo: un instrumento para el desarrollo de la conciencia crítica”. el punt de partida
d’aquest projecte és considerar que
els drets humans i la memòria de la
lluita per la llibertat, la democràcia
i la justícia social cal entendre’ls
com a conceptes culturals.
el museu de Montevideo és un espai
dedicat a la recuperació de la memòria sobre la dictadura i les seves
conseqüències fins a la instauració
democràtica, obtinguda gràcies als
esforços i a la lluita del poble uruguaià. està plantejat com un ins-
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trument de lluita en defensa dels
valors cívics sintetitzats en la solidaritat. en aquest cas, els subjectes
passen a un primer pla respecte dels
objectes. És una comunitat interpretativa la que sosté des del punt de
vista ideològic aquesta institució.
tot això ens condueix a diferenciar
entre museus de memòria i museus
d’història, cosa que no amaga la intencionalitat, fortament doctrinària,
del projecte. els primers s’entenen
com a institucions socials on l’art és
l’instrument subjectiu més adequat
per representar aquesta memòria.
Gabriela duarte és llicenciada en
arquitectura. Va presentar el projecte Plaza Museo y memoria de
Punta de Rieles. complementari del
d’elbio ferrario, tenia com a objectiu la rehabilitació socioeconòmica
i arquitectònica de Punta de rieles,
de Montevideo, així com la recuperació de la seva memòria col·lectiva.
la primera part de la jornada va
finalitzar amb l’exposició de tres
experiències. Jordi font agulló (figueres, 1964), historiador, gestor

cultural i comissari d’exposicions,
va parlar del Museu Memorial de
l’exili de la Jonquera.1 aquest centre està inscrit en el Memorial democràtic de catalunya i té per finalitat recordar i explicar els exilis
provocats per la Guerra civil espanyola. el museu concep l’expatriació
com un fenomen general del segle
XX i això li permet eixamplar-ne el
marc històric i geogràfic, plasmats
en la programació d’exposicions
temporals de mirada diversa i més
complexa. en el decurs de la seva
intervenció, s’incidí en les característiques de l’equipament: es va fer
una descripció sintètica de les seves
sales i serveis.
la segona experiència fou presentada per iratxe Momoito astorkia
(Gallarta-abanto, 1972), que ens
va aproximar al Museu de la Pau
de Gernika. en la seva exposició
abordà la temàtica dels museus locals d’història i el seu enorme potencial com a difusors d’una memòria tan sovint oblidada. es parlà,
després d’una breu introducció, de
la tasca que s’hi està fent –assoli-
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2. taller de memòria història i noves tecnologies a
can riera. fotografia: © oficina de Patrimoni cultural de la diputació de Barcelona.

1 Podeu llegir un article sobre aquest museu,
d’aquest mateix autor, en el núm 5 d’aquesta mateixa revista: Font, Jordi «a cavall de la història
i la memòria: el Museu Memorial de l’exili de la
Jonquera-MuMe». Mnemòsine, Revista Catalana de
Museologia núm.5 (2008/2009).
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ments, deficiències i el que queda
per fer– al llarg dels seus dotze anys
d’existència.
l’apartat de les experiències el va cloure luca alessandrini (Bolonya, 1957),
historiador i director de l’istituto
storico Parri emilia-romagna.
aquest professor ha desenvolupat i ha centrat el seu treball en
la postguerra i en el nexe històriamemòria i les modificacions que en
aquest s’estan experimentant darrerament. l’experiència del Museo de
la resistenza de Bologna –inaugurat el novembre de 2006– mostra
l’anomalia d’una ciutat amb una
important participació en la resistència italiana que no ha construït
el seu museu fins al cap de seixanta
anys. Malgrat el retard, símptoma
de la dificultat per trobar una opció consensuada sobre els objectius
de la institució, s’ha orientat definitivament sobre tres opcions: el
coneixement historiogràfic com a
objectiu expositiu, el gaudi preferentment experimental i aconseguir
ampliar l’oferta museística de la demarcació de Bolonya.
a la segona part de la jornada, es
van realitzar els anomenats tallers
al voltant de tres eixos temàtics
vinculats al seu objecte de reflexió.
els proposats van ser:
1. recollir la memòria oral per museïtzar-la: cooperació entre museus i arxius.
2. documentar el patrimoni contemporani: vers una documentació participativa.
3. Memòria històrica i noves tecno-
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logies: potencials i limitacions.
en el primer, moderat per imma
Boj, del Museu d’Història de la immigració de catalunya, la sessió va
tractar sobre l’ús de testimonis orals
en la museografia. la participació
del Museu de sant Boi del llobregat
i de l’institut Municipal de Gestió
de Patrimoni de Gavà va posar en
evidència que l’experiència de treball conjunt entre ambdues institucions havia nascut de la pròpia
estructura organitzativa, ja que així
es compartien objectius i directrius.
la participació de l’arxiu de sant
adrià del Besòs va servir per remarcar que aquest és el lloc idoni
per catalogar, conservar i difondre
els materials de memòria oral local.
sens perjudici, però, de fixar objectius clars amb els museus i establir,
conjuntament, una línia de plans
específics de recollida de materials
i fonts orals. des de la perspectiva,
més tècnica, de la universitat autònoma de Barcelona i a partir d’una
anàlisi històrica, es posà l’accent en
la conveniència imprescindible de
trobar fórmules d’organització i catalogació d’aquests materials.
el segon taller, moderat per Margarida Gòmez, del Museu del Prat de llobregat, s’inicià amb la presentació de
cinc experiències procedents d’àmbits
variats: museus, entitats i professionals que treballen en empreses de
patrimoni. un element comú de les
intervencions fou expressar que no
n’hi ha prou d’identificar i recuperar:
cal divulgar i mostrar el patrimoni.
a l’hora d’avaluar què cal conservar,
ens trobem amb factors subjectius
difícils de preestablir: el valor sim-
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3. refrigeri al Jardí de l’Harmonia. fotografia: oficina
de Patrimoni cultural de la diputació de Barcelona.

3

bòlic, l’emotiu o testimonial. com
a conclusió general d’aquest taller,
podem dir que és molt difícil saber
què és necessari preservar i quins
criteris cal seguir, ja que darrere de
cada objecte –i també de cada projecte– hi ha persones i col·lectius. el
paper dels museus i professionals ha
de ser de dinamitzadors i de vertebradors sense oblidar la participació
i col·laboració ciutadana.
en el darrer taller, moderat en
aquest cas per Guillem Mundet, de
l’oficina de Patrimoni cultural de
la diputació de Barcelona, es van
presentar quatre experiències que
analitzaven les aplicacions de les
tecnologies de la informació i la
comunicació per a la recollida, tractament i difusió de la memòria històrica. un punt clar en comú a totes
les intervencions –fundació Jacint
Verdaguer, Museu Virtual del Poble
Gitano de catalunya, ajuntament
de sant Boi i la Maixerina sccl–
va palesar l’ús intensiu creixent
de les xarxes socials en l’expansió
de la recuperació de la memòria
històrica. si bé es constatà, òbviament, que la crisi econòmica està

afavorint la major utilització de les
noves tecnologies, no es va deixar
de costat la problemàtica que representa la qüestió de la protecció i
l’ús de les dades.
la jornada, que va comptar amb
cent vint-i-un inscrits, representà
un èxit de participació que no hauria estat possible sense l’ajuda de tot
el sector professional del patrimoni
cultural i, molt especialment, la de
tots els que amb les seves aportacions la van fer possible.
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Intervencions museogràfiques
realitzades a Catalunya el 2010

f. XavIer menÉndez I PaBlo

el número 5 de la revista Mnemòsine va incloure, a l’apartat “crònica”,
un resum de les novetats museogràfiques produïdes a catalunya els
anys 2008 i 2009. tal com dèiem, ens
volíem fer ressò, a la revista, “dels
nous museus i de les renovacions
d’exposicions permanents dels museus i d’altres espais expositius, com
centres d’interpretació o monuments
i/o jaciments museïtzats, oberts al
públic a catalunya en els dos darrers
anys”, tot i que també vam incloure
els projectes en marxa.
Ha passat un any, i és el moment de
verificar quin és l’estat d’aquelles
actuacions i, en definitiva, de donar a conèixer les noves propostes
museogràfiques realitzades el 2010.
de tota manera, hem decidit aprofitar el fet que tanquem la redacció de la revista a la primavera per
incloure-hi també els tres primers
mesos de 2011. no és un període
qualsevol: ens trobem en vigílies de
les eleccions municipals (el 22 de
maig), una època fecunda en inauguracions. com veurem després, el
cap de setmana del 26 i 27 de març
ha estat especialment productiu (i
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és que, a partir del 28 la nova llei
electoral i la Junta electoral prohibeixen les inauguracions...).
de tota manera, hem de demanar,
novament, excuses pels oblits i
omissions que hi pugui haver. no
hem pogut fer un repàs sistemàtic
personalitzat, sinó que hem recollit informacions de la premsa i de
webs. I disposem de molt poc espai
en aquesta secció.

museus locals
Pel que fa als municipals, ens
hem de referir a les remodelacions
museogràfiques dels centres i a
l’obertura de nous edificis destinats a museus o a extensions dels
existents, inaugurats en els darrers
quinze mesos. en primer lloc, destaquen dos grans projectes arqueològics, de llarg recorregut, que per fi
han vist la llum.
el primer és el Museu Monogràfic
del Jaciment Ibèric de Ca n’Oliver,
depenent del Museu de Cerdanyola, inaugurat l’1 d’octubre de 2010.
es tracta d’un edifici de nova planta
edificat al costat del poblat ibèric,
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1. can riera espai de memòria de l’Hospitalet.
forma part de la Xarxa d’espais de memòria democràtica de catalunya. fotografia: © Josep maria
gonzález. secció de Patrimoni cultural. ajuntament
de l’Hospitalet.

1

un gran immoble que, malgrat el
volum, passa força desapercebut
i s’integra raonablement bé en el
paisatge. Presenta una exposició
permanent, de marcat tarannà pedagògic, que no només aborda el
mateix jaciment, sinó que abasta
l’arqueologia de tot el terme i de
totes les èpoques. el centre compta amb una sala de temporals i un
ampli magatzem que li permetrà
conservar el nombrós registre arqueològic del municipi. només cal
desitjar que aquesta inversió tan
important vagi acompanyada de
la dotació de personal suficient per
poder donar servei al públic, des del
museu i des del jaciment, de manera regular i permanent. Ja ha estat
incorporat al registre de museus de
la generalitat. en qualsevol cas, en
aquest número 6 de la revista ja se’l
tracta monogràficament.
el segon és la museïtzació de les
termes i el decumanus de Baetulo,
que ha comportat la remodelació
museogràfica del subsòl romà del
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Museu de Badalona i la connexió
de les termes amb les estructures de
la plaça de font i cussó. això ha
significat l’ampliació de la superfície visitable de la Badalona romana
fins a superar els 3.400 m2. els treballs van obligar a tancar el museu,
des de l’1 de maig fins al dia de la
reinauguració, que va tenir lloc el 17
de desembre de 2010. el finançament
ha anat a càrrec, principalment, de
l’ajuntament i del govern central,
amb la col·laboració de la generalitat de catalunya, la diputació de
Barcelona i l’Incasol. el recorregut
museogràfic cuida molt la llum i les
sensacions, i centra el discurs a narrar
la vida quotidiana, amb ajut de recreacions actuals d’estris i objectes de
l’època, dins les estructures arqueològiques. les peces originals queden
acotades en espais exempts, al marge
de les esmentades estructures.
durant el 2010, hem de ressenyar també la inauguració, el 12 de març de
2010, de l’ampliació del Centre d’Art
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2. façana del centre d’Interpretació “Internacionals
a l’ebre”, a la fatarella, en el marc dels espais dedicats a la Batalla de l’ebre. Ha estat inaugurat el març
de 2010, però el mes de desembre va haver de tancar
les portes. fotografia: © ajuntament de l’Hospitalet.

2

Cal Massó de Reus, creat el 2007. es
tracta del centre d’art contemporani de
la ciutat, vinculat a l’Institut Municipal de Museus, un espai de caràcter
experimental i multidisciplinari, ubicat
en una antiga fàbrica de licors i destinat a ser un punt de trobada i projecció dels nous creadors i les noves tendències de la cultura contemporània.
el març de 2010 va obrir al públic un
nou jaciment visitable, l’abric Romaní,
en el marc del projecte Parc Prehistòric del Capelló de Capellades, que
impulsa l’ajuntament. compta amb
una exposició, un audiovisual i una
sala taller sobre l’home de neandertal. mentrestant, l’equip de l’IPHes
continua treballant en el projecte del
futur centre de recerca i Museu dels
Neanderthals de catalunya. Per altra
banda, la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac va reobrir, el 24 d’octubre, les
seves portes, amb una nova exposició
permanent, que presenta les principals
fites de la trajectòria de Palau i fabre
amb obres que ell i el seu pare, Josep
Palau oller, van anar recollint al llarg
de la vida. el centre incorpora a la per-

manent noves obres del mateix Palau
oller, opisso, Ponç, calder, ràfols casamada, Perejaume, tàpies, i una nova
obra de Picasso recentment identificada. també ha reobert, el mes d’octubre,
Casa Espanya, l’Espai d’Història del
Museu de l’Hospitalet, després de romandre un any tancat per obres (per
eliminar barreres arquitectòniques).
l’ajuntament del Prat de llobregat
va inaugurar, el 19 de desembre de
2010, el nou equipament Cèntric Espai Cultural, que hostatja l’arxiu, una
sala d’exposicions i les noves oficines
del museu del Prat. finalment, va tenir lloc la reobertura, el 29 de gener de
2011, del Castell de Montsoriu (Arbúcies), propietat del consell comarcal de
la selva, després dels intensos treballs
d’excavació i restauració realitzats en
els darrers anys, sota la coordinació del
museu etnològic del montseny.
un dels projectes museístics més
ambiciosos del país, el Museu del
Suro de Palafrugell, continua el seu
llarg recorregut, des que va tancar
l’antiga seu al carrer de la tarongeta
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fins al nou edifici, la fàbrica surera de can mario. mentrestant, ja ha
obert les portes (el proppassat 17 de
desembre) el Centre d’Interpretació
del Dipòsit Modernista de Can
Mario. aquesta torre-dipòsit d’estil
modernista, situada a l’antiga manufactura, ofereix al visitant un nou
equipament que revaloritza un element identificador de Palafrugell,
relacionat amb la història industrial
de catalunya, que proporciona així
mateix una bella panoràmica del
paisatge de l’empordanet.
Per altra banda, el 10 de novembre
de 2010, es va obrir al públic un
tast de la col·lecció d’art contemporani del publicista lluís Bassat,
a l’acabada de restaurar nau gaudí, de mataró. l’espai ha estat cedit per l’ajuntament de mataró a la
Fundació Privada Carmen i Lluís
Bassat, mentre espera la definitiva
seu a la farinera. la col·lecció del
publicista prefigura el futur museu
d’art contemporani de mataró.
en el mes de març de 2011, s’ha
incrementat notablement el cens
de museus de catalunya, ja que
diversos projectes, després d’anys
d’esforços, han pogut finalment
reeixir. el 26 de març se n’han inaugurat dos de nous. el primer és el
Museu Etnogràfic de Ripoll, hereu
de l’arxiu museu folklòric de ripoll
obert el 1929, un dels primers museus etnogràfics de catalunya. després de més de deu anys de tancament, projectes i obres, torna a obrir
les portes una de les col·leccions
etnogràfiques més importants del
país, imprescindible per entendre
la pagesia, els pastors, els oficis, la
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religiositat, la farga catalana i les
armes de foc, pròpies del territori del ripollès. el segon és el Museu de Sant Boi, a can Barraquer,
la casa del segle XvI on va viure
i morir rafael casanova. can Barraquer és la seu central del museu
(amb dues exposicions permanents,
una dedicada a la història local i,
l’altra, a casanova), i s’afegeix a
can torrents i a les termes romanes,
els altres espais museístics oberts a
la ciutat des de fa quinze anys per
l’ajuntament de sant Boi. la quarta
pota és la recentment rehabilitada
torre de Benviure, que també es va
inaugurar el 26 de març. el dia 27
del mateix mes s’ha inaugurat un
tercer museu, nou de trinca: el Museu de la Terrissa de Quart, que
consta de l’antiga bòbila de can ginestar i d’un nou edifici –connectat
amb el primer per una passera– que
amplia l’espai i hostatja l’escola de
terrissa i diverses sales polivalents
per a actes i exposicions. al pis superior es mostra el passat, present
i futur de l’activitat terrissaire de
quart. finalment, durant aquest intens cap de setmana també ha obert
les portes una ampliació museística: l’Espai del Peix del Museu de
la Pesca de Palamós, inaugurat el
26 de març. s’ubica al primer pis
de la llotja, i consisteix en un espai de 300 m2 (dissenyat per dani
freixes) de caràcter museístic, però
també turístic i gastronòmic, pensat
per donar a conèixer tot el procés
relacionat amb el peix fresc de la
costa, des de la captura al consum
passant per la comercialització.
Per altra banda, el museu presenta la seva nova extensió flotant, ja
que posa a disposició dels visitants
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dues barques del peix, la gacela i
l’estrella Polar, amarrades al moll
pesquer. uns dies abans, el 22, va
ser el torn de la inauguració de la
renovació del Museu Romàntic de
Can Papiol, de Vilanova i la Geltrú, amb el finançament íntegre a
càrrec de la diputació de Barcelona.
can Papiol, obert com a casa-museu
el 1961, va tancar les portes el 2006
per executar-hi una reparació estructural. finalment, volem esmentar la presentació pública, el 27 de
març, de la 3a fase de la rehabilitació del castell de Castelldefels, amb
l’obertura al públic de les diferents
sales, que més endavant aixoplugaran un centre d’interpretació del
castell i dues sales d’exposicions,
una de permanent dedicada a obra
de Josep guinovart.
altres projectes museístics que vam
esmentar en l’anterior número de la
revista continuen el seu curs. a la tardor de 2010, el ministeri d’Habitatge
va licitar, per fi, les obres per rehabilitar el celler cooperatiu, com a
subseu del Museu de Sant Cugat.
el termini d’execució de les obres,
que tenen un cost de 595.000 euros,
serà de 12 mesos. l’abril de 2010,
l’ajuntament de tiana va presentar
el projecte del Museu Lola Anglada
de Tiana, valorat en 3 m€. el centre
s’instal·larà a la casa de la Palmera,
i l’ajuntament confia a obrir el 2012.
el febrer de 2010, es va presentar
el projecte del Parc Arqueològic i
Natural de les Tres Creus “observatori de la via augusta”, destinat
a posar en valor el poblat ibèric de
Can Tacó (Montmeló). el juliol de
2010, es va anunciar l’obertura del
nou Centre de Visitants del Poblat

Ibèric de Puig Castellar, depenent
del museu torre Balldovina de santa
coloma de gramenet, per la primavera de 2011. el centre, que costarà
0’5 m€, s’ubicarà al mateix jaciment
i disposarà de plafons informatius
i d’espais per a tallers i activitats.
l’ajuntament crearà un consorci per
gestionar el jaciment, amb l’Iec i el
centre excursionista local. Per altra
banda, van avançant altres projectes, com el de Ciències Naturals, la
Tela, del Museu de Granollers; el de
Vinseum, el futur Museu de les Cultures del Vi de Catalunya a Vilafranca; el de l’antiga fàbrica de Can
Marfà, com a seu del futur Museu
de Mataró, etc. el gran projecte de
rehabilitació de les drassanes domicili del Museu Marítim de Barcelona, que pertany a un consorci integrat per la diputació i l’ajuntament,
continua el ritme d’obres, i s’ha beneficiat d’una aportació de més d’1’1 m€
provinents de l’1% cultural assignat
per l’estat, segons el conveni signat
el desembre de 2010.
finalment, hem de ressenyar que
el 30 d’abril de 2010, va tancar les
portes el Museu Arqueològic del
Vendrell, ja que la seva seu, la casa
museu àngel guimerà, serà objecte de rehabilitació durant dos anys,
com a mínim.
tot i que no es pot considerar exactament un projecte local, hem de citar
el cas del Centre d’Art de Pintura Catalana Carmen Thyssen-Bornemisza
de Sant Feliu de Guíxols, impulsat
per l’ajuntament d’acord amb la baronessa thyssen i les administracions
(ministeri, departament de cultura i
diputació), que es construirà al pati
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3. detall de la recentment inaugurada remodelació
museogràfica de les termes i el Decumanus de Baetulo que ha realitzat el museu de Badalona. es pot
apreciar la ambientació de les estructures arqueològiques amb reproduccions d’objectes quotidians.
fotografia: © antonio guillén Pastrana.

interior (3.750 m2) de l’antiga fàbrica surera serra vicens. si a l’anterior
Mnemòsine dèiem que el museu costaria 15 m€ i que les obres començarien el 2010, ara hem de dir que el ple
de l’ajuntament va aprovar el 27 de
maig del 2010 el projecte bàsic (seguint les premisses de l’avantprojecte
de l’octubre del 2008), que l’executiu
estarà llest el 2011, i que es preveu
l’acabament de les obres el 2013. ara,
les previsions pressupostàries ja se situen en 18,5 m€.
Hem deixat per al final el cas de
lleida. el desembre, l’ajuntament
de lleida va anunciar l’ajornament,
sense data, de la construcció de
la nova seu del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, un vell deute
pendent des de fa anys. mentrestant,
l’ajuntament estaria col·laborant
amb la fundació sorigué per a la
construcció d’un nou centre d’art
de titularitat privada. aquests fets
han estat denunciats per un manifest del personal del museu, de data
de 23 de desembre de 2010. recordem que, el juliol del 2009, l’alcalde
de lleida va anunciar el nou Museu del Ferrocarril de Lleida, per
al 2010. encara des de lleida, hem
d’informar que l’àrea d’urbanisme
(Pla de barris portal de magdalena)
ha obert al públic, al mes d’agost,
un cop restaurades, les adoberies
de Lleida. de les sis que hi havia a
la rambla ferran, se n’han conservat íntegres dues.

actuacIons de
l’aJuntament de Barcelona
Barcelona té grans projectes museístics en marxa, impulsats per
l’ajuntament (alguns d’ells conjunta-
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ment amb la generalitat), que avancen lentament, o que estan patint
nous retards, a causa de les retallades imposades per la crisi econòmica. en la crònica de l’anterior número de Mnemòsine, en fèiem un
breu relat, que no repetirem. aquí
només farem referència a algunes
fites registrades el 2010 i 2011.
el 30 de maig de 2010, va tancar
el Museu de Zoologia, a la ciutadella, sota el lema ”tanquem per
evolució. tornem el 2011”. llavors
es van traslladar les col·leccions a
la nova seu, l’edifici triangular blau
construït per Herzog & de meuron
el 2004 al fòrum. doncs bé, el nou
centre ha obert al públic el proppassat 27 de març, amb el nom de Museu Blau, en el marc del nou museu
de ciències naturals. el disseny museogràfic és obra dels mateixos Herzog & de meuron. distribuït en tres
plantes amb un total de 9.000 m2,
està compost pel museu tradicional
de ciències naturals que ensenya les
seves col·leccions, combinat amb
nous equipaments que mostren una
visió de conjunt multidisciplinari
de la natura. a més a més d’exhibir
minerals, roques, fòssils i animals,
presenta l’exposició de referència
“Planeta vida”, que permetrà descobrir el món dels microbis, els
fongs i les algues. el museu Blau
també disposa de sales per a exposicions temporals, d’espais de debat,
tallers, aules, una mediateca, sala
d’actes, el niu de ciència (un espai
de descoberta per a públic infantil),
botiga, restaurant, etc. esdevindrà la principal seu del nou Museu
Nacional de Ciències Naturals de
Catalunya (MCNC) (el dogc núm.
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5.766 del 30/11/2010 en va publicar
la constitució del consorci, constituït per l’ajuntament i la generalitat), que estarà format per quatre
seus: el museu Blau (que acull els
fons de zoologia i geologia), el Jardí i l’Institut Botànic, i les antigues
seus dels museus de zoologia (castell dels tres dragons) i de geologia
(museu martorell), a la ciutadella.
la remodelació del museu Blau ha
costat 12 m€, a càrrec íntegrament
de l’ajuntament.
el Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA) continua desenvolupant
la seva xarxa de centres patrimonials. recordem que estarà conformat per tres seus principals, la
plaça del rei, el Born i l’oliva artés.
s’ha presentat el projecte arquitectònic de la nova seu dedicada a la
metròpoli contemporània (s. XvIIIXX) a l’antiga fàbrica Oliva Artés.
les obres, pressupostades en 9 m€,
s’iniciaran el 2011 i acabaran a finals de 2012. Pel que fa a la seu del
Born, que estarà dedicada a la Barcelona moderna, el procés continua
avançant amb gran lentitud. el 19
de gener de 2011, l’ajuntament va
aprovar el projecte executiu de la
reforma anterior, dirigit ara en solitari per enric sòria després de la
dimissió del seu soci rafael cáceres.
el 23 d’abril de 2010, va obrir al públic el nou espai arqueològic de la
domus del carrer de Sant Honorat
(que mostra una casa romana del
segle Iv i sitges de gra del call jueu
de les centúries XII-XII). l’espai
pertany a la generalitat, però via
conveni se n’ha cedit la gestió al
muHBa, que l’incorpora a la seva
xarxa. L’espai MUHBA el Call, el

4
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centre d’interpretació del call jueu,
inaugurat el 2008, va estrenar, el 16
de desembre, una nova exposició
estable que el renova: “salomó ben
adret de Barcelona (1235-1310). el
triomf d’una ortodòxia”. el 27 de
març de 2011, s’han obert al públic
les bateries antiaèries del turó de la
Rovira, després d’un intens treball
de recuperació, conjuntament amb el
poblat barraquista del segle XX. els
treballs, amb un cost de 1’1 m€, es fan
sota l’impuls de l’agència de Promoció del carmel i entorns sa, amb la
direcció científica del muHBa i amb
el suport del memorial democràtic.
el Museu Marès, que estava tancat
al públic des de 2009, ja ha culminat el procés de reforma integral de
l’edifici (amb una inversió de 4 m€)
finalment, no ha pogut ser inaugurat
formalment abans del 28 de març,
per raó de retards en les obres, però
el museu ha anunciat la seva reobertura per al 14 de maig de 2011. es pot
parlar de nou centre, atès que s’ha
realitzat la renovació integral del

discurs museogràfic i de l’exposició
permanent, amb una reducció d’un
20% d’objectes (ha prevalgut la qualitat per sobre de la quantitat). el
museu s’ha ampliat amb la darrera
planta de l’edifici, que fins ara estava
en mans dels hereus de marès.
Per la seva banda, el Museu Picasso continua ampliant les seves
instal·lacions. el 17 de febrer de
2011, va ser inaugurat el Centre de
Coneixement i Recerca del Museu Picasso, a l’edifici annex –de
nova planta, obra de l’arquitecte
Jordi garcés–, destinat a activitats
de recerca, arxiu i centre de documentació. s’ubica a la nova plaça
Jaume sabartés. l’immoble consta
de primer pis, planta i soterrani.
al primer pis, hi ha la biblioteca,
l’arxiu i el centre de documentació
i, a la planta baixa, els espais destinats als serveis educatius i científics. el museu Picasso tindrà així
una nova entrada per aquest edifici
(comunicat pel pati interior), la qual
cosa esponjarà l’entrada pel carrer
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4. vista panoràmica de la remodelació museogràfica de les termes i el Decumanus de Baetulo, que es
pot visitar al subsòl del museu de Badalona des del
desembre de 2010. fotografia: © antonio guillén
Pastrana.
5. espai dedicat a l’exposició dels objectes en vitrina
dins del recorregut museogràfic de les termes i el
Decumanus de Baetulo, al museu de Badalona, el nou
espai museístic de 3400 m2 inaugurat el desembre
de 2010 que ha comportat la remodelació del subsòl
romà del museu i la connexió de les termes amb les
estructures de la plaça font i cussó. fotografia:
© antonio guillén Pastrana.
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de montcada. aquest edifici suma
1.600 m2 als cinc palaus medievals
del museu Picasso.
El Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA) gestionat per un
consorci compost per l’ajuntament i
la generalitat va presentar, el febrer de
2011, una nova exposició permanent
que posa l’èmfasi en l’arquitectura,
el disseny i la fotografia. tot i no
ser un museu, volem remarcar també l’ampliació del centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB)
amb un nou espai, el teatre cccB, de
caràcter escènic (amb dues sales). Ha
costat 8 m€ (75% diputació de Barcelona, 25% ajuntament).
altres projectes municipals que
eren objecte d’acord i conveni amb
la generalitat patiran un nou retard.
És el cas del DHUB – Disseny Hub
Barcelona, la futura seu del centre
de més de 30.000 m2, dissenyat per
oriol Bohigas (mBm arquitectes) i
ubicat a la plaça de les glòries, que
ha d’integrar els museus de les arts
decoratives, tèxtil i d’arts gràfiques. l’edifici, iniciat el 2009, costa 107 m€, i en teoria està finançat
per la generalitat, en dues terceres
parts, i l’ajuntament, una tercera.
s’havien de finalitzar les obres el
2011, però les retallades anunciades
pel nou govern a principis de 2011
trastocaran, de ben segur, el calendari, tot i que l’ajuntament de Barcelona hi manté la seva aportació i
fins i tot es compromet a avançar la
part de la generalitat.
en aquest context de crisi i retallades pressupostàries, va causar
una autèntica sorpresa l’inesperat
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anunci d’un nou museu a la ciutat de Barcelona, efectuat el març
de 2011. es tracta del futur Museu
de les Arts Escèniques (MAE). el
8 de març, signaren el conveni la
diputació, titular de la col·lecció,
i l’ajuntament, que cedeix la casa
de la Premsa, un edifici construït
el 1926 per a l’exposició universal
de 1929, obra de l’arquitecte Pere
domènech, fill de domènech i muntaner. el fons, actualment tancat al
públic, el custodia l’Institut del teatre, dins el centre de documentació-museu de les arts escèniques, i
havia estat exposat antigament per
la diputació al palau güell. el nou
edifici, actualment sense ús, va ser
seu de la guàrdia urbana, i fa uns
anys se’n va comentar el possible
destí com a ubicació del projecte de
museu gastronòmic de miralda. el
nou espai, que els promotors qualifiquen de “nacional” (per la qual
cosa han demanat públicament la
implicació econòmica de la generalitat), hauria d’estar llest el 2013,
centenari de l’Institut del teatre.
finalment, hem de constatar que
no s’ha reobert el Museu del Clavegueram de Barcelona, tancat des
de 2003. l’ajuntament, propietari
de la instal·lació –i que havia cedit
la gestió a la fundació Privada Pere
garcía fària– n’ha posposat sine die
la reobertura, que estava prevista el
2010.

museus d’àmBIt nacIonal
I altres actuacIons de la
generalItat a catalunya
durant el 2010, ha entrat en crisi el
futur Museu d’Història, Arqueologia i Etnologia (que pretén la fusió
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dels actuals mac i mHc i del nonat
museu d’etnologia en un nou centre a Barcelona). el departament de
cultura, el seu impulsor, ha continuat redactant diversos documents
fills del projecte museològic presentat el 2009. Però els responsables
van anunciar, en el segon semestre de 2010, que, per raons pressupostàries, renunciaven a accelerar
el procés per convocar el concurs
arquitectònic, com havien previst
inicialment, tot i que ja disposaven
d’un solar mitjançant un acord amb
l’ajuntament de Barcelona. el nou
govern de la generalitat ha avançat
que, tot i que assumeix la necessitat d’emprendre aquest gran museu,
mantindrà, per raons pressupostàries, aquest insostenible projecte
al calaix durant tota la legislatura, i
que espera deixar el projecte definitiu enllestit perquè sigui executat en
el proper mandat, a partir de 2015.
mentrestant, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya (MAC) ha culminat
la primera fase de la remodelació de
l’exposició permanent, inaugurada el
8 d’octubre, tal com s’explica en un
article de l’apartat “museologies i experiències”, d’aquest mateix número.
s’han renovat onze sales (amb quatre
nous audiovisuals) que van de la prehistòria a les colonitzacions, amb una
inversió d’1’1 m€. l’obertura ha coincidit amb els actes del 75è aniversari de
la seu barcelonina del mac. en el 2013,
s’espera acabar la reforma de les sales.
Per la seva banda, el Museu d’Història
de Catalunya (MHC) continua modernitzant les sales i dotant-les d’objectes
originals. enguany ha renovat l’espai
dedicat a la I guerra mundial. tam-

bé ha constituït la Xarxa de museus
d’Història i monuments de catalunya.
en l’any 2010, s’han creat també al
país dues xarxes més, “horitzontals”
(sense capçalera nacional): la Xarxa
d’adoberies Històriques de catalunya i
la de museus de ceràmica de catalunya.
Pel que fa al Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC), després
de renovar el discurs museogràfic
d’algunes sales (gòtic, renaixement
i barroc) el 2010, ara arriba el torn
de les sales del romànic, que van
tancar el 15 de novembre. l’estiu
de 2011, les reobriran, remodelades,
amb un cost de 0’9 m€, que aporta
la fundació mapfre. a canvi, cinquanta-nou obres de la col·lecció
del mnac s’exposen a la seu de la
fundació a madrid, entre febrer i
maig de 2011.
la creació del futur Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya,
que impulsa el departament de
cultura, amb seu a Badalona, ha
continuat el seu procés de manera
sostinguda fins a l’anunci recent de
retallades del nou govern, que ha
esmentat aquest projecte com un
dels que patirà retards. el desembre
de 2010, se’n va constituir l’equip de
comissaris, que està redactant el Pla
director i els programes arquitectònic, de col·leccions, de comunicació, d’adquisicions i de conformació
del fons. a part de la generalitat i
l’ajuntament de Badalona, hi participen els agents del sector (fIcomIc, aPIc) i l’empresa artimetria.
Per acabar, cal citar LinguamónCasa de les Llengües, centre de la
generalitat que s’instal·larà a can
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ricart (Barcelona). les obres estan
pendents, però el centre es gasta
90.000 € en un festival, Café Lebab,
que es va celebrar al pati de can
ricart del 8 al 17 de juliol de 2010.

museus PrIvats I fundacIons

6

7

6. Interior del nou museu monogràfic del jaciment
ibèric de ca n’oliver, (cerdanyola), inaugurat l’1
d’octubre de 2010. fotografia: lourdes Jansana.
7. façana principal del museu del jaciment ibèric
de ca n’oliver, depenent del museu de cerdanyola.
fotografia: lourdes Jansana.

el Museu del Modernisme Català,
promogut per la família Pinós guirao
(galeria gothsland) a Barcelona, va
obrir les portes el 2010, i el 31 de març
de 2011 ha inaugurat una ampliació
de la seva exposició permanent (60
noves obres). el gener de 2010, també
va obrir al públic el Museu del Mamut, al carrer de montcada de Barcelona, al costat del museu Picasso. la
col·lecció ha arribat fa poc de rússia
i ha decidit instal·lar-se a Barcelona.
moltes de les peces es poden tocar.
durant el mes de març de 2011,
dos nous centres privats han obert
portes a Barcelona. el 23 de març,
va estrenar-se el Museu d’Idees i
Invents de Barcelona (Miba), impulsat per l’inventor i creatiu Pep
torres, al carrer de la ciutat, en el
palauet que va hostatjar tants anys
el Psuc i Icv. el 25 de març, ha
estat inaugurat el Museu del Rock
a la 4a planta del recinte de les arenes, un vell projecte impulsat pel
col·leccionista Jordi tardà i dirigit
per Pau cubells. el centre, el primer
d’aquesta mena a europa, consta
de sis sales que mostren 400 de les
5.000 peces que constitueixen el
fons (més de 50.000 si comptem els
documents fonogràfics).
El circ Raluy ha anunciat, aquest
novembre de 2010, la creació
d’un museu-escola a Vulpellac
(l’empordà). l’ajuntament cedeix
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el solar, on s’instal·larà una carpa
i es construirà el museu. el Museu
Gaudí (del temple de la sagrada família) està preparant la remodelació
i l’ampliació de l’exposició permanent per al 2011. la finalització de
la nau de la basílica (consagrada
pel Papa el passat 7 de novembre) i
l’obertura al públic ha originat una
gran eclosió de visites al temple i
al museu. finalment, esmentarem
la propera reconversió de la fontana d’or de girona (la seu social de
caixa girona coneguda per les seves exposicions) en un nou caixafòrum, com a conseqüència de
l’absorció de l’entitat gironina per
“la caixa”. CaixaFòrum Girona serà
el tercer centre cultural d’aquesta
mena pertanyent a l’obra social de
“la caixa” (després de Barcelona
i madrid). el maig de 2011, obrirà
al públic amb l’exposició “la febre
d’or. escenes de la nova burgesia”.

la XarXa d’esPaIs del
memorIal democràtIc
només un apunt per relatar breument la situació actual d’aquesta
institució, creada per llei el 2007,
pel departament d’Interior, relacions Institucionals i Participació
de la generalitat (ja que en aquest
número de la revista mnemòsine
s’hi dedica un article monogràfic).
La seu central, ubicada a la Via
Laietana de Barcelona, es va inaugurar el 20 de març de 2010. Presenta una exposició permanent lleugera, i deriva la càrrega patrimonial
del md cap a la Xarxa d’espais de
memòria democràtica de catalunya, compost per centres que s’estan
rehabilitant per tot el territori, a
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iniciativa dels ajuntaments, i amb
el suport del md. doncs bé, el 25
de febrer de 2011, el memorial va
tancar les portes, vint-i-quatre hores després d’haver inaugurat una
exposició. la decisió la va prendre
la generalitat com a reacció al requeriment municipal, que, després
d’una inspecció, li va donar un termini de quaranta-vuit hores perquè
hi cessés l’activitat, fins que no es
complís la normativa i no es resolguessin les anomalies detectades
a les instal·lacions de ventilació i
sortides d’emergència. la generalitat ha anunciat que es necessita
temps per abordar les obres que
comporta legalitzar l’edifici, mentre
que les entitats del sector vinculen
el fet, més enllà de la situació de
l’immoble, amb la poca disposició
del nou govern a consolidar el memorial democràtic.
en paral·lel, la xarxa del memorial
al territori va avançant. el decret
que la crea i la regula va aparèixer
al dogc el febrer de 2010 (ordre
IrP/91/2010, dogc núm. 5.576 de
26.02.2010). s’estan executant i
obrint al públic alguns dels centres
previstos: el 22 de gener, els espais
i refugis de tarragona; el 20 de febrer, can riera espai de memòria
de l’Hospitalet; el 18 de març, els
espais de memòria i la ruta del
maquis de la vall d’aran; el 19 de
març, la presentació de les obres del
refugi de la fàbrica roca, de gavà;
el 25 de març, la senyalització dels
espais de memòria de Bellver de
cerdanya, i el 27 de març, la ja esmentada bateria antiaèria del turó
de la rovira (Barcelona). d’altres
projectes continuen el seu curs,

com el centre d’Interpretació de
Pujalt, l’aeròdrom dels monjos, etc.
Pel que fa als espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE), es comencen a detectar els primers símptomes d’esgotament perquè els
ajuntaments no se senten capaços
d’assumir el manteniment ordinari i les despeses de personal (podeu veure la informació detallada
en l’article del dossier titulat Els
Centres i els Espais de la Memòria
Democràrica a Catalunya, d’aquest
mateix número).

a manera de fInal
no es tracta, amb aquests repassos
anuals de l’activitat museogràfica
permanent, de fer un estudi o inventari complet de tot el que s’ha
fet a catalunya en tot un any. segur que ens hem deixat actuacions.
Però almenys aquest breu panorama ens permet copsar una notable
vitalitat museogràfica al país, tot i
l’època de crisi econòmica que patim. no ens referim només a museus
pròpiament dits, sinó també a centres d’interpretació, que comporten
menor despesa d’inversió. malgrat
tot, sí que es detecta un alentiment
i allargament dels processos, i que
es posposen les dates de finalització per raons econòmiques. altres
projectes queden, simplement, congelats o aparcats. finalment, ens ha
arribat la traca final de la crisi: les
retallades del nou govern català,
que afectarà sobretot els projectes
compromesos per la generalitat, especialment a la ciutat de Barcelona.
en qualsevol cas, continua sent
preocupant la proliferació de tantes
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noves propostes museogràfiques,
sense que moltes hagin analitzat
amb rigor les seves possibilitats
quant a viabilitat, sostenibilitat i
comunicació, i sense garantir les
mínimes necessitats de personal i
manteniment. Per tant, es troba a
faltar una imprescindible i valenta planificació en matèria de museus i una major cooperació entre
les administracions. alguns dels
registrats estan autènticament escanyats, mentre que en el mateix
municipi es desenvolupen nous
projectes museístics que responen
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a ofertes de col·leccionistes privats
que ofereixen un fons (més o menys
atractiu i original) a canvi d’una
seu permanent. molts ajuntaments
hi cauen de quatre grapes.
Hauríem de ser capaços de fer un
seguiment acurat de tots aquests
projectes, així com dels nous museus i centres d’interpretació oberts
al públic, per tal de comprovar com
impulsen el patrimoni cultural del
país i com incrementen els visitants
i els usuaris.
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normatIva de redaccIó I PresentacIó dels artIcles
amb l’objectiu d’unificar tots els articles de la revista mnemÒsIne. revista catalana de museologia, s’ha confeccionat la següent normativa d’estil. us agrairíem que seguíssiu les normes fixades per tal de facilitar el tractament
dels textos. l’acceptació de l’encàrrec implica, també, la seva acceptació. l’associació de museòlegs de catalunya
com a editora, pot suggerir esmenes o excloure aquells articles que no assoleixin el nivell requerit.

PRESENTACIó DEL TExT:
el text ha de presentar-se en suport informàtic (format Pc), utilitzant el programa Word de tractament de textos
(2100 caràcters per pàgina). Pel que fa a les notes a peu de pàgina, se n’accepta un màxim de 10, la suma de les
quals només pot arribar a un total de 1.000 caràcters.
dins el text general del treball, el subratllat no s’ha d’utilitzar per a res; la cursiva s’ha d’utilitzar per a paraules
d’altres llengües (incloent-hi el llatí) i per a paraules o frases que es desitgi remarcar.

NOTES:
el contingut de les notes ha de ser curt i evitar ampliacions sobre el tema. les notes han d’anar a peu de pàgina,
numerades correlativament i separades amb un punt i un espai del text que segueix. les crides dins el text s’han de
compondre volades i han d’anar inmediatament darrere dels signes de puntuació, si n’hi ha.

referèncIes BIBlIogràfIques:
Per a les referències bibliogràfiques, s’utilitzarà el sistema de cites directes entre parèntesi (Harvard), dins
el text general. dintre de l’esmentat parèntesi s’hi inclouran el cognom de l’autor, amb la inicial amb majúscula, una coma, l’any d’edició, un altra coma i la pàgina o pàgines corresponents precedida de
l’abreviatura p. exemple: (Bosch, 2000, p. 129-130). en cas que citem més d’un autor o obra dintre d’un mateix parèntesi, cal separar-los amb punt i coma. els diferents articles publicats per un autor en un mateix
any es diferenciaran, tant en les citacions dintre del text com en el recull final, amb una lletra minúscula.
s’acceptaran com a màxim 10 referències bibliogràfiques.

BIBlIografIa:
en el nombre de folis encarregat només s’hi compta el text. la bibliografia cal presentar-la en un full annex, ordenada alfabèticament pel primer cognom de l’autor.
la referència bibliogràfica dels llibres s’ha de fer de la següent manera: cognom o cognoms dels autors en versaletes,
separat amb una coma el nom (en minúscula i amb la incial en majúscula) –si hi ha més d’un autor, cal separar-los
amb un punt i coma. seguit de l’any d’edició entre parèntesis (si coincideixen més d’una obra en l’any, cal ordenarles alfabèticament pel títol i afegir a l’any una lletra minúscula en cursiva 2000a, 2000b), tot això seguit de punt.
títol del llibre en cursiva, seguit de punt. lloc d’edició, dos punts i nom de l’editor, acabant la referència en punt.
Exemple:

AlAbrús, rosa maria (2001). Felip V i l’opinió dels catalans. lleida: Pagès editor.
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en el cas de cites d’articles de revista, han de portar els cognoms i el nom dels autors com en el cas
dels llibres; el títol de l’article s’ha d’escriure en lletra rodona i entre cometes baixes, seguit de punt. el
títol de la revista en cursiva, seguit de coma; les xifres corresponents al volum i al número, si escau,
i la data de publicació entre parèntesis.
Exemple:

DAlmAses, david. «la capella d’en marcús». Lambard. Estudis d’Art Medieval, vol. vI (1994).
les referències bibliogràfiques d’articles inclosos en obres col·lectives porten el nom de l’autor i el títol
com les revistes seguit de punt. a continuació la preposició a, seguida de dos punts. la resta, s’ha de
tractar com un llibre.
Exemple:

PujADes, Isabel. «l’expansió demogràfica de 1857 a 1980: de la ciutat industrial a la ciutat metropoli-

tana». a: adroHer, anna maria [cur.] (1989-1990). Història Urbana del Pla de Barcelona: Actes del
II Congrés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a l’Institut Municipal d’Història els dies 6 i 7 de
desembre de 1985. vol. I. Barcelona: ajuntament, p. 193-204.

* només es tindran en consideració aquelles cites bibliogràfiques que presentin totes les dades completes.

PresentacIó d’Imatges:
es demana als autors que ens facilitin material fotogràfic relacionat amb el tema de l’article, en format transparència, paper o digital. si les teniu en format digital, ens les podeu fer arribar en cd (no pas per correu electrònic).
les característiques desitjables són:
• definició: 300 ppp.
• format: tIff o JPg de qualitat alta.
• dimensions: 300X200 mm (dimensió màxima de la pàgina de la publicació).
l’adreça a la que us podeu adreçar per contactar amb nosaltres és la següent :
Associació de Museòlegs de Catalunya
adreça postal:
valència, 225, àtic - 3a Barcelona - 08007
telèfon:
93 467 30 44 (de dilluns a dijous, de 9 a 15 h)
adreça electrònica: amc@museologia.org
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Aquest concepte va ser ideat i desenvolupat per l’investigador alemany Schmidt Bleek , que el va definir com la
quantitat de materials necessaris a sumar durant tot el cicle de vida d’un producte per posar-lo a la venda, explicat des de la perspectiva de la Intensitat de Materials per Unitat de Serveis (IMUS).
En el cas d’una publicació es pot sintetitzar en una sèria de dades informatives que relacionen la utilització dels
recursos (primeres matèrieS, energia, aigua i transport) amb els residus generats en el procés de producció en forma de costos ambientals per unitat produïda.
Les diferents partides es calculen sobre tot el procés productiu que inclou la fabricació de paper, el disseny i la
producció impresa.
Les dades sobre la fabricació de paper han estat facilitades pel fabricant de paper i les dades d’impressió per Gràfiques Ortells sl en relació amb la seva declaració de residus 2010.
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