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editorial
Amb la publicació d’un nou número de la revista Mnemòsine tanquem un any excepcional, en el sentit de
poc comú, per a l’Associació de Museòlegs, i no menys comú per als museus catalans.
Vam encetar l’any amb l’aprovació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. L’agència havia estat anunciada, de pressa i sense debat previ, l’abril del 2011. La rapidesa de l’anunci i dels tràmits de l’aprovació, en
el marc de la polèmica Llei òmnibus, ens va obligar a reaccionar també amb celeritat. En aquell moment vam
manifestar la nostra opinió oferint diàleg i, sobretot, posant interrogants a una proposta que encara avui
està pendent d’entrar plenament en funcionament i sobre la qual ens queden moltes nebuloses per definir. La
que més ens preocupa, llavors i encara ara, és si serà una agència orientada a gestionar millor els recursos i
programes dels museus de titularitat de la Generalitat o de tots els museus de Catalunya.
El març del 2012 es van presentar, també sense avís previ, les bases d’un nou Pla de museus. El segon en
quatre anys. Aquestes bases per a una nova reestructuració del sistema museístic català es definien com a
continuistes respecte del Pla del 2008. Però la proposta que es dibuixa és més transversal, menys jerarquitzada que l’anterior. El nou Pla estableix grans centres nodals temàtics, els grans museus nacionals o d’interès
nacional, com a eixos per estructurar la realitat actual, dispersa i diversa, dels museus a Catalunya a partir
dels quals es formaran xarxes, definides com a constel·lacions.
Vam dialogar sobre la proposta amb la Direcció General i vam debatre internament el nou Pla, un debat obert
a tots els socis i especialment a tots els directors de centres museístics del país. D’aquests debats en vam extreure unes valoracions i consideracions que ja vam fer públiques. En les dites consideracions celebravem la
iniciativa planificadora en matèria de museus i que fos, en part, un pla continuista en favor d’una estabilitat
d’un sector excessivament afectat per la profunda crisi econòmica general. Però hi vèiem moltes mancances
des del punt de vista formal –el document era poc concret i no incorporava elements d’anàlisi prèvia ni propostes d’avaluació, tot i que parlava d’indicadors de consum i econòmics, que no de gestió i qualitat–, i poca
claredat conceptual, amb una nova terminologia –seccions, xarxes, sistemes, constel·lacions, museus vertebradors, centres de referència, centres associats...– que quedava poc definida a escala de competències i funcions.
Hi vam notar una visió excessivament economicista, que orientava els museus a actuar més com a agents
turístics que patrimonials. I també hi vam llegir respostes a preocupacions immediates, solucions a problemes
que havien generat controvèrsia, com ara l’adquisició i conservació de col·leccions, especialment les d’art i
les fotogràfiques, o la coordinació entre dos grans museus, novament, el MACBA i el MNAC. Ens hi mancava,
i ens hi manca encara, més previsió de futur, i un disseny per resoldre les problemàtiques que ja s’intueixen.
La concentració, la transversalitat i el funcionament amb xarxes aglutinades per nodes de gran potència que
proposen les bases del nou Pla de museus com a estructura ens semblen òptims, però tenen molt de risc. El
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risc de l’absorció, a manera de forat negre, de les energies i els recursos de la resta d’integrants –satèl·lits–
de l’estrella de la constel·lació; el risc d’exclusió del sistema d’una sèrie de museus i equipaments museístics
o col·leccions menors que es troben en el territori. L’aposta pels grans museus –tot i que escassa des del
punt de vista econòmic– i per l’excel·lència, en el marc actual de crisi, corre el risc de ser més exclusiva que
impulsiva i, lluny d’estimular la resta a tendir-hi, pot abocar-los a la desaparició.
Fins avui han estat moltes les iniciatives que, especialment des d’àmbits públics, s’han fet per posar en
valor patrimonis molt diversos, sovint cercant més la rendibilitat turística i econòmica que la patrimonial i
cultural. Creiem que han estat decisions pensades, però sobretot pagades. Ara, relegar-les a no ser, de ben
segur seria un empobriment més, aquesta vegada cultural, del nostre país. És veritat que hem obert molts
museus nous en les últimes dècades i potser no n’hem estudiat prou la viabilitat. Massa museus per a un país
geogràficament petit, però també empetitit culturalment. Per això vam reclamar llavors, i hi insistim ara, la
necessària acció ordenadora del govern de tot el sistema museístic actual, de tot, i no tan sols dels millors o
dels de certa titularitat. Demanem, i ens toca fer-ho, una aposta de país planificada i ordenada que continuï
defensant el patrimoni, la seva posada en valor i la gestió des dels museus, grans i petits, com a clau per al
coneixement i reconeixement cultural dels territoris i de Catalunya.
D’altra banda, i continuant amb la proposta del Pla de museus, el que traspua també és una mirada certament esbiaixada cap als museus d’art, i sobretot cap als grans museus d’art –hi apareixen dues constel·lacions d’aquesta
temàtica en una mateixa galàxia, en la qua, per altra banda, es redueixen a una sola constel·lació temàtiques
com la història, l’arqueologia, l’etnologia i la ciència i tècnica. En aquesta concepció ens sembla veure encara
la visió romàntica dels museus que els dividia en els de ciència –els gabinets de curiositats– i els d’art –les pinacoteques. Com si els museus d’art disposesin d’una certa aura especial, la que aparentment situa els museus
que s’ocupen dels fets per sota dels museus que s’ocupen de la bellesa i l’emoció estètica i creativa que és l’art.
Per explorar el paper dels museus d’art i la seva situació a Catalunya i a fora, us proposem d’endinsar-vos en
la lectura de les pàgines del dossier de la revista, que aquesta vegada, seguint amb la línia de dedicar a cada
número la part central a la reflexió sobre una tipologia determinada de museu, hem dedicat als museus d’art. El
dossier, coordinat per Jesús Navarro i Anna Capella, inclou una visió i una aproximació a l’estat de la qüestió
dels museus d’art avui a Catalunya; una valoració sobre la relació dels museus i els centres d’art que hi han
aflorat en paral·lel, per Anna Capella, o les formes de col·laboració público-privada que es dibuixen com a estratègies de finançament davant la crisi, especialment en el camp dels museus i centres de producció artística, per
Carme Sais, presidenta de l’Associació de Gestors Culturals de Catalunya. També s’hi inclou una brillant reflexió
d’Oriol Fontdevila sobre el paper i l’orientació que està agafant el comissariat d’art en relació amb els museus i la
seva acció pedagògica, i una reflexió sobre les museografies dels museus d’art d’Antoni Garau i Carles Fargas. I
encara una entrevista a Vicent Todolí que, en la seva línia de discurs, advoca per menys números i estadístiques
i més aposta i confiança en els programes, les col·leccions i la independència de criteri dels centres.
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Per acabar, hem de parlar de la crisi, de la qual sembla que no sortim encara, d’aquesta bèstia negra que ens
sotmet a la majoria de professionals i centres per als quals treballem a sobreviure sota mínims, però que alhora serveix també per legitimar accions que en temps de bonança serien difícils d’explicar. La crisis sembla que
ens fa rendir a la paràlisi del sistema, però si no és temps per a l’acció, si que pot ser un temps fantàstic per a
la reflexió, per al debat i per a la definició d’un panorama museístic més compartit, més singular i més propi, i
menys improvisat. Demanem, novament, que els temps econòmics i polítics no marquin els ritmes de la cultura, sempre escassa de recursos, i que se li dediqui l’estabilitat d’uns objectius clars, compartits i permanents. El
canvi de línies i orientacions, més que construir, despista, més que unir i estructurar, sembla avui desmembrar
anys de feina i sobretot de professió. Això és el que defensem i continuarem defensant des de l’AMC.
L’Associació de Museòlegs, amb tot, ha viscut un any intens i carregat de desitjos acomplerts. Hem participat i hem
estat presents en els principals debats i hem fet sentir la nostra veu, en la mesura de les nostres forces i possibilitats.
Hem vist com, finalment i desprès de llargues i continuades peticions, l’AMC ha passat a ser membre de ple
dret de la Junta de Museus de Catalunya. El 14 de març el Ple del Parlament de Catalunya, dins la Llei de
mesures fiscals, financeres i administratives, va aprovar algunes modificacions de la Llei de museus 17/1990,
que incloïen la modificació de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, en la qual i a
partir de la data d’aprovació, figura un representant de l’AMC com a membre de ple dret. En els darrers tres
anys hi vam assistir, primer com a convidats i després a petició de la Generalitat en representació seva, però
ara hi podem ser amb veu pròpia. La participació a la Junta com a entitat ens referma i ens reconeix com a
sector professional i com a associació, però sobretot ens permetrà tenir més presència i més veu en els debats
i projectes vinculats als museus de Catalunya.
L’any 2012 també hem pogut celebrar una nova edició del Premis de Museologia, ja en la quarta edició, amb
més propostes i més diverses, amb un jurat més ampli i sobretot amb moltes i diverses candidatures, que han
estat el reflex de la quantitat de feina, i sobretot de feina ben feta, que s’ha dut a terme els darrers dos anys
en el camp de la museologia a Catalunya. L’edició d’enguany, amb una notable assistència de públic i de
participants, ens ha deixat un bon gust de boca per tornar-hi, d’aquí a un any, amb més propostes i millors,
i amb uns guardons més reconeguts.
Una altra fita ha estat la publicació del primer llibre de la col·lecció Manuals de Museologia, la nova línia
editorial de l’AMC, orientada a dotar d’eines teòriques de formació i reciclatge als museòlegs i els tècnics
i professionals vinculats al món dels museus. El juliol es va presentar el llibre, La il·luminació als museus.
Sobre aquesta publicació hi trobareu un comentari més ampli a l’apartat «Crònica» de la nostra revista.
Cal dir que ens satisfà que sigui un projecte que hem compartit amb museus i institucions, en aquest cas el
Museu de Lleida, que programen jornades, seminaris o cursos i que ens permeten dotar de continguts aquest
primer Manual i els següents. Cal agrair també la bona acceptació i el suport que hem rebut de les institu-
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cions públiques, que han entès que la suma de professionals i gestors pot ser profitosa per omplir buits que
d’una altra manera seria difícil d’omplir des de cadascuna de les posicions i per separat. També cal destacar
que el projecte és compartit amb professionals d’altres sectors vinculats a la museologia –museògrafs, dissenyadors, arquitectes–, que hi han contribuït amb articles i que s’han sumat a una professió que tan sols té
sentit si és transversal i inclou especialistes d’altres àmbits.
Finalment, hem editat el número de la revista Mnemòsine que ara teniu a les mans, el setè d’aquesta revista
catalana de museologia, l’única actualment que dedica pàgines en català a la reflexió i la crítica museològica
a casa nostra. Esperem que gaudiu de la lectura.

Carme Clusellas
Presidenta de l’AMC
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Opinió

JORGE LUIS MARZO
El president espanyol Felipe González cridava el 1982
els artistes a un “compromís amb la societat”. Els demanava, en primer lloc, convertir la cultura en el substitut
de la lluita ideològica: “Avui és més revolucionària la
mobilització del món de la cultura, que l’esquema clàssic
de confrontació de classes socials”. En segon lloc, aconseguir que l’art esdevingués el lloc de la nova expressió
democràtica: “Que la societat de l’Espanya democràtica
creï i rebi les manifestacions culturals com un element
bàsic del seu amor per la llibertat”. I per acabar, que
participés “dels corrents culturals del món”. Jordi Pujol,
per cert, ja havia demanat el mateix dos anys abans,
només que on González deia “expressió democràtica”,
Pujol havia dit “país”.
Amb la mobilització de la cultura com a ensenya democràtica, l’art es promovia com una icona, una marca de
ciutadania, i deixava de ser considerat un fenomen produït per la realitat social. A l’Informe oficial fet pel govern socialista sobre la política d’exposicions el 1988,
s’hi apuntava que “els bons artistes joves ja no plantegen la creació artística en termes socials o polítics, sinó
com una gran aventura individual”; i també establia “la
necessitat d’orientar la cultura sota pressupostos postmoderns, partint de zero, com a manera de recuperar el
tren de la història”. La postmodernitat sorgia com una
aventura genialista, culturalista, i va donar com a resultat objectes estètics que calia arqueologitzar ràpidament, o bé vincular-los a la identitat, perquè adquirissin
prou estatus per poder ser autoritzats i difosos apropiadament. En aquesta direcció, nombrosos governs i
ajuntaments d’arreu de l’estat van crear una enorme
quantitat de museus com a continents “naturals” on, a
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més, es podien cosir relats i educar espectadors. També
amb l’esperança que aconseguissin crear un mercat privat al seu voltant, gràcies a una política de col·leccions
públiques. No hi ha país al món, i això no és una exageració, que hagi construït tants equipament culturals
com Espanya durant els darrers trenta anys. El museu
de columnes o de vidre va simbolitzar la modernització
del país, l’església on educar els ciutadans de la democràcia i on generar indústries culturals.
La cultura s’articulà com a instrument per dominar el
conflicte social i polític i esdevingué un mercat de sensacions i sensibilismes destinats a ser la pedrera de diversos relats: els d’autonomia personal, d’educació, de
gust, mercantil i de país. De les coses que fan possible
la creació de l’art, mai se’n va parlar gaire: ni escoles, ni facultats, ni tallers van ser gaire afavorits, però
es van fer enormes col·leccions a una gran velocitat;
col·leccions el sentit arqueològic de les quals mai va
reeixir: són senzillament pèssimes i han esdevingut miralls no d’una època artística, sinó de les pròpies polítiques artístiques. Que a l’Espanya democràtica la cultura va ser substituïda per la política cultural és fàcil de
comprovar fent una ullada a les nombroses col·leccions
d’art públic arreu del territori.
Avui molts d’aquests museus jeuen com els exemples
descarnats d’unes polítiques sensacionalistes que no
han servit per a gaire. N’hi ha de grans i vistosos: el
MUSAC (Lleó), Laboral (Gijón), CAAM (Las Palmas),
CGAC (Santiago)... Són monstres urbans i polítics. La
majoria de museus tenen la meitat de diners que fa un
any, però la mateixa ingent quantitat de metres quadrats. Això provoca, naturalment, un munt de preguntes
incòmodes. Què en trec, llevat de treballadors i sous?…
programes? qualitat? I com competir amb tots els altres
museus i centres, igualment escarransits, però tancats
en ells mateixos perquè no són res més que cadenes de
transmissió de les diverses parcel·les de l’administració?
Les respostes –era de preveure– són tristes, tot i que
les expressin amb pretesa alegria. Totes intenten evitar
la clau de volta del problema, perquè algunes de les
preguntes són més que incòmodes, fan por: ni la ciutadania ni la llibertat s’assoleix als museus; els indicadors
educatius cauen cada any en picat, i no s’ha creat cap
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context mercantil civil més enllà dels conglomerats privats que viuen a l’ombra exclusiva dels poders públics.
Què fer-ne, doncs, d’uns museus el motiu últim dels
quals s’ha revelat fallit?
Davant d’aquestes incomoditats, alguns han aprofitat
l’ocasió per desplegar-hi vells i perillosos somnis. El cas
català és certament paradigmàtic: es declara sense embuts que ara cal omplir els museus de “relats de país”
i de “cànons nacionals” (paraules del conseller Mascarell). Sense cap mirament ni pudor, es desmantella la independència i autonomia dels centres expositius tant en
nom de l’eficiència administrativa i financera, com de
la bandera del nacionalisme cultural. El sistema de museus, segons l’actual legislació catalana, ha d’esdevenir
el mecanisme transmissor, el vehicle del discurs d’estat.
Això s’ha cuit a poc a poc: a Catalunya l’autonomia
dels sectors culturals sempre ha estat qüestionada. En
podríem posar nombrosos exemples (recordeu el cas del
Centre d’Art Santa Mònica?), però potser el més evident és el Consell de les Arts i de la Cultura (CoNCA),
al qual tothom va impedir que complís la seva raó de
ser: desmarcar-se dels interessos polítics. Però, fins i tot,
castrat, el CoNCA mai va gosar acabar amb l’autonomia
dels museus i dels programes que els seus professionals
hi feien, més enllà que agradessin o no a uns i altres.
Tanmateix, la cosa ara és més pornogràfica que mai.
El recurs a construir relat nacional als museus des del
govern del país comporta molts riscos, per dir-ho suau.
Si la Junta de Museus de Catalunya, ara arraconada i
desfuncionalitzada, podia tenir un paper era assegurar
una mínima autonomia dels continguts dels programes
respecte a les pressions polítiques i afavorir l’eclosió
de diverses perspectives d’interpretació cultural que limitessin el perill de les homogeneïtzacions. Paper que,
també és veritat, la mateixa Junta havia ignorat sovint.
Tant se val, la qüestió és que ara els museus es posen
al servei de l’administració, no a l’inrevés. Les decisions
oficials, preses recentment, de centralitzar la política
museística, especialment a Barcelona, i de desfer-se
d’una part important del teixit productiu i expositiu
mitjà i petit d’arreu del territori tenen com a intenció
la vertebració d’un discurs homogeni al servei d’una
agenda política que no té res a veure amb la funció
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principal que tot museu ha de tenir: l’exploració crítica, col·lectiva i plural de les herències culturals i dels
imaginaris del present quan es manifesten lliurement a
través de processos i productes culturals.
La decisió de posar fi a les fronteres cronològiques entre
el MNAC i el MACBA representa el vell somni de CiU de
construir un relat nacional de l’art, quimera que l’èxit de
la visió internacionalista de Rodés i Maragall del MACBA
als noranta no va fer possible. CiU sempre ha volgut tenir un museu on penjar, l’un al costat de l’altre, Rusiñol,
Casas, Nonell, Gaudí, Picasso, Miró, Dalí, Tàpies i Barceló.
Sempre els ha estat enormement enutjós veure com cadascun d’aquests artistes es muntava la seva barraqueta.
Per els conservadors catalans, Picasso, Miró, Dalí i Tàpies
van córrer a fer els seus propis museus, impedint la construcció d’un relat endreçat de l’art català. Els negocis del
MNAC havien d’ocupar-se de l’art fins a la Guerra Civil
i el MACBA havia de recollir-ne el testimoni i tractar la
contemporaneïtat. Això comportava, si més no, una potencial pluralitat de punts de vista i d’interpretacions que
ajudava a no generar fàcils genealogies culturalistes, de
vegades perverses, i que no s’ajusten als criteris històrics
més elementals. Amb la desaparició d’aquesta frontissa
cronològica, es pot preveure l’objectiu de tot plegat: la
constitució de cànons genealògics culturals amb la intenció d’ensenyar-nos com són “veritablement” els catalans,
almenys com a productors culturals. Aquest pas podria fer
retrocedir dècades la museologia catalana, quan, de fet,
la part més vibrant del museus europeus va per un camí
ben diferent.

sobretot pel fracàs dels objectius d’emancipació que fa
dècades s’hi van fixar, i més enllà de la manca de recursos, està servint per a una “nacionalització” de les
estructures crítiques de reflexió i pensament, i els museus en són una part important. El rescat “administratiu” dels museus i centres expositius –en paral·lel amb
el desmantellament del teixit de base–, posat al servei
dels objectius polítics del poder i dels seus acòlits, és
una desastrosa notícia per a la cultura del país. Un museu, com a simple corretja de transmissió institucional i
vehicle de canonització de suposades essències, s’aboca
a convertir-se en una màquina de mediocritat i de conformisme, de la mateixa manera que les il·lusions de
civilitat i participació ciutadana que van guiar la museística des de la Transició van fer del museus màquines d’espectacle urbà que sovint poc han tingut a veure
amb les realitats socials del voltant.
Ens cal imaginació i voluntat per fer les passes necessàries i redreçar aquesta perillosa situació. I aquestes
han de passar per difondre un missatge central: no hi ha
cap projecte cultural si no és crític, plural i qüestionador dels mecanismes que es fan servir per “canonitzar”
els processos culturals. No és cap altra la funció d’un
museu avui en dia.

D’altra banda, la decisió d’esborrar (subtilment) les
fronteres jurídiques entre el MACBA, la Fundació MACBA i la Fundació “la Caixa” (amb Leopoldo Rodés com a
endoll general) ha de ser interpretada sota els mateixos
criteris: col·leccions amb orientacions molt diferents
que es cusen ara per oferir una articulació “natural” des
dels anys seixanta fins ara, fent desaparèixer l’especial
idiosincràcia de la col·lecció feta al MACBA durant la
dècada passada, i donant peu a la plena espectacularització del museu gràcies a les costoses peces de la
col·lecció de la Fundació “la Caixa”.
La crisi de les institucions museístiques al nostre país,
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Museus d’art: cercant nous models

•

Després de dedicar diversos números de la revista als museus militars, als museus
d’història, als museus etnològics i als museus relacionats amb la memòria històrica,
presentem ara un dossier dedicat als museus d’art, una tipologia de museus que, com
es diu en un dels articles inclosos, “ha estat en els darrers anys un camp privilegiat
per a la crítica i el debat sobre els nous usos d’aquestes institucions en el context
cultural de les societats contemporànies”. Una centralitat sorgida, d’una banda, de la
seva singularitat, derivada fonamentalment del seu objecte –l’obra d’art en la seva
doble condició de document i mitjà i forma d’expressió universal en contínua mutació– i del seu tractament museogràfic, i, d’una altra, de la seva condició privilegiada
com a símbol cultural de primer ordre en les noves estratègies del consum massiu de
cultura. Tots aquests aspectes han estat motiu de la publicació de diferents estudis i
base de molts assaigs teòrics en els darrers anys.
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Nosaltres hem optat, però, per incorporar en aquest dossier la veu dels professionals
de la museologia catalana, denominador comú de la procedència ben diversa dels autors dels articles. En el dossier es combina la reflexió teòrica relativa a l’especificitat
dels museus d’art i del seu objecte amb el relat del que ha estat el treball realitzat en
aquest àmbit tan complex en els darrers temps. Des del punt de vista de l’exercici de
la pràctica professional, un dels objectius del dossier ha estat la voluntat d’aportar
una contribució a la història d’aquesta tipologia museística al nostre país, intentant
fugir de l’efecte enlluernador que exerceixen les grans infraestructures museístiques, que sovint han ocultat una realitat prou complexa i especialment diversa. En
l’article de Jesús Navarro es traça el relat de la formació d’aquesta tipologia museística i s’aborden alguns dels elements que han condicionat el seu passat més recent
i l’actualitat d’un present ple d’incertesa. Un relat que no podia deixar de banda
l’exploració de les relacions, complicitats i divergències amb els nous centres d’art
contemporani, sorgits arreu del país en els darrers temps. Anna Capella, integrant
aquest dos pols institucionals, subratlla els afebliments d’un sistema massa dèbil
com és el de les arts visuals contemporànies al nostre país, i crida l’atenció sobre la
situació de feblesa que travessa el sector de les arts visuals.
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Un altre element que ens han semblat essencial perquè integri el dossier ha estat
la reflexió teòrica sobre alguns dels aspectes que esdevenen centrals en la pràctica
professional dels museus d’art. En l’article escrit per Antoni Garau i Carles Fargas
s’aporten elements de reflexió sobre la condició de l’obra d’art, sobre els dispositius
museogràfics de la seva exposició pública/comunicació, que assoleixen una especial singularitat en ser portadors d’un atractiu específic vinculat a la seva dimensió
estètica i social. Reflexió que s’amplia a l’altre extrem del binomi comunicatiu: els
públics. Els museus d’art han estat en aquest sentit impulsors d’importants transformacions que han explorat el caràcter polièdric de l’obra d’art per explorar nous tipus
de relació entre el patrimoni i els públics, aspectes que s’aborden més extensament
en l’article d’Oriol Fontdevila. Una altra de les reflexions analitza aspectes més pròpiament relacionats amb l’àmbit de la gestió. L’article de Carme Sais tracta de les
formes de col·laboració público-privada. Una qüestió que de segur ocupa i ocuparà
bona part dels esforços de les nostres institucions. Les noves formes de participació
i socialització de l’activitat cultural i artística que, tot i renovar-se, hauran de seguir
vetllant per les bones pràctiques del sector i per la defensa de l’interès general de
l’activitat cultural, que ens defineix com a país.
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Fora del dossier, però de manera complementària, tanca la revista una entrevista
amb Vicent Todolí, exdirector de la TATE Modern, actualment assessor de diverses
fundacions i museus i comissari d’exposicions.
ANNA CAPELLA MOLAS. Directora del Museu de l’Empordà de Figueres
JESÚS NAVARRO GUITART. Director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida

Panorama dels museus d’art a Catalunya
Jesús Navarro I Guitart
Director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida

El museu d’art és el lloc privilegiat on més
s’ha evidenciat la crisi permanent del museu com a institució i el qüestionament de
les seves funcions tradicionals, així com el
debat sobre els seus nous usos en l’actual
context cultural de la nostra societat. A Catalunya, el panorama dels museus d’art té
unes característiques pròpies que cal buscar
en la gènesi i el desenvolupament històrics
d’aquesta tipologia museística. Les dècades
de govern democràtic han anat configurant
un sistema de museus basat en la dualitat
dels museus nacionals (MNAC i MACBA) i
el teixit museístic territorial, amb diferències i ritmes de desenvolupament molt desiguals. L’article traça el relat de la formació
dels museus d’art i s’aborden alguns dels
elements que han condicionat el seu passat més recent i l’actualitat d’un present ple
d’incertesa. Un relat que no podia deixar de
banda l’exploració de les relacions, complicitats i divergències amb els nous centres
d’art contemporani, sorgits arreu del país
en els darrers temps.

El tractament de la complexitat pròpia del món dels museus es veu agreujada
en parlar dels museus d’art. Si en algun lloc s’ha fet més evident la crisi permanent del museu com a institució i el qüestionament de les seves funcions
tradicionals és en el museu d’art, una tipologia museística que ha estat en els
darrers anys un camp privilegiat per a la crítica i el debat sobre els nous usos
d’aquestes institucions en el context cultural de les societats contemporànies.
Els canvis esdevinguts en la societat occidental en les darrers trenta anys
han col·locat el museu d’art en el centre del debat sobre la identitat de la
nostra època i les seves arrels. Aquesta institució museística ha passat a ser
el catalitzador dels debats generats per un discurs crític sobre la modernitat,
que ha implicat una nova manera d’entendre la cultura i les seves institucions. Uns debats que han afectat d’una manera particular als museus d’art
modern i contemporani, en la seva doble condició de garants d’un passat
recent i d’agents actius del present, però que ha acabat per afectar a tots
els altres museus. Aquesta nova situació propiciada per les noves pràctiques
artístiques no podia harmonitzar-se, per altra banda, amb les formes tradicionals del museu i aquest, conscient de la urgència d’una adaptació i de la
seva inserció en un context social en incessant mutació, havia de respondre
al desafiament plantejat i a les noves exigències museològiques derivades.
Així, els museus, i especialment els d’art, s’han vist atrapats en complexes
dialèctiques. D’una banda, en el seu desenvolupament com a institució cultural han necessitat incorporar, a les ja tradicionals funcions de conservació
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i exposició, nous significats i activitats dirigides a la satisfacció dels aspectes programàtics de la institució –cada cop més directament relacionades
amb els públics–, assenyalant la importància d’assolir un paper discursiu
i mediador, i no merament garantista i erudit. Un aspecte, aquest darrer,
clarament influenciat per la dinàmica relativament recent que s’ha establert
entre les actuacions del museu d’art i les del seu homònim, el centre d’art.
Però més enllà d’aquesta dualitat funcional interna, el museu d’art, com a
símbol cultural de primer ordre en què s’ha convertit, també s’ha vist sotmès als mateixos vaivens mercantilistes de la societat actual i ha assumit
noves funcions que responen a les noves estratègies del consum massiu de
cultura. Una instrumentalització política i econòmica agreujada en assolir
noves centralitats alienes al seu discurs cultural i artístic. Avui ningú no
dubta que els museus han tingut un paper determinant com a monument
públic al servei de la imatge de la ciutat i han estat considerats com uns
agents privilegiats en la regeneració i redempció socioeconòmica d’àrees
marginals —moltes vegades, punta de llança d’operacions de gentrificació.
I quan es parla de les noves indústries culturals, a ningú no se li escapa
que els museus, com a factories empresarials, s’han convertit en elements
imprescindibles de reactivació i desenvolupament econòmic dels territoris.
No es estrany, doncs, que alguns museus d’art hagin estat protagonistes de
bona part de les inversions públiques en termes d’infraestructura patrimonial.
No podem deixar d’assenyalar, però, l’existència de realitats prou diferenciades
atenent la dimensió i ubicació en l’espai d’aquests museus, que en el cas català
s’estenen per tot el territori. Un panorama de contrastos que es mou entre la
indigència i la opulència –sempre relatives, comparades amb altres realitats
properes. I aquest és un dels trets que caracteritzen el panorama dels museus
d’art a Catalunya: la seva fragmentació i desigualtat, que cal buscar-les en la
gènesi i el desenvolupament d’aquesta tipologia museística.

1. L’Exposició Internacional de 1929 va significar
per a Barcelona la urbanització de la muntanya de
Montjuïc i la construcció del Palau Nacional. Aquest
fou edificat, segons projecte dels arquitectes Pere
Domènech, Eugenio P. Cendoya i Enric Catà, per
acollir una gran exposició d’art hispànic i els actes
multitudinaris de l’Exposició Internacional. A la fotografia, façana principal del Palau Nacional, maig
de 1929. Fotografia: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
2. Museu d’Art de Catalunya l’any 1934. Sala XLVI.
Fotografia: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
3. Museu d’Art de Catalunya 1934. Sala XVIII. Fotografia: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
4. Museu del Cau Ferrat. Sitges. Fotografia: Till F.
Teenck.
5. Museu de Montserrat. © 2011 Museu de Montserrat.
6. Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la
Geltrú. Fotografia: Henri Bergius.
7. Façana del Museu d’Art de Lleida. 1917. Aquest
edifici, ja no existeix. Actualment el museu rep el
nom de Museu d’Art Jaume Morera.

Una mirada al passat
La manca d’infraestructures de l’Estat a Catalunya ha sigut un factor que ha
determinat la creació i el format dels seus museus. Certament, aquesta mancança, tot i estar relacionada amb els efectes negatius de la política cultural
de la monarquia espanyola respecte d’un territori, cal buscar-la més aviat
en l’endarreriment general del país en matèria cultural i específicament
en la irresponsabilitat de les seves institucions oficials en relació amb el
patrimoni (Bolaños, 1997). En un país en el qual la indigència cultural i financera de l’Estat es prenia el foment dels museus com un assumpte menor,
havia de ser per força la societat civil —llegeixi’s els estaments burgesos i
part d’una noblesa en decadència— la que n’impulsés la formació i el desenvolupament. Si inicialment algunes de les mesures liberals de la monarquia
espanyola, especialment les relatives a les desamortitzacions eclesiàstiques,
van permetre, gràcies a l’actuació de les comissions provincials de monu-
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ments, reunir unes primeres col·leccions públiques d’art —majoritàriament
d’art sacre—, serien les iniciatives municipals i les de les institucions culturals i d’estudi, principalment les acadèmies, les que vehicularien aquest
incipient i dèbil col·leccionisme públic, que es complementaria en moltes
ocasions amb la integració de col·leccions privades, quan aquestes no es
decidien a formar els seus propis museus.
Així s’esdevingué a Barcelona, on col·leccions institucionals i privades bastirien els primers museus de la ciutat (Garcia, 1997; Boronat, 1997). El 1879
es creava el Museu d’Antiguitats de Barcelona, el 1891 s’inaugurava el Museu Municipal de Belles Arts, el Museu de Reproduccions Artístiques i el
Museu d’Arqueologia, i el 1902 es creaven el Museu d’Arts Decoratives i el
Museu Provincial de Belles Arts. Alguns van confluir el 1915 en el Museu
d’Art i Arqueologia de Barcelona. Aquest fou, però, un fenomen que també
s’esdevingué en altres indrets del territori català, com a la Biblioteca-Museu
Víctor Balaguer (1884) de Vilanova i la Geltrú, al Museu-Biblioteca d’Olot
(1893) i al Museu de Manresa (1896), aquests últims per iniciativa municipal.
Certament, de manera semblant a com passa avui, la formació d’un museu
depèn en darrera instància de l’entusiasme personal d’algun càrrec municipal, de la generositat d’un mecenes o artista, o del compromís d’alguna
associació o institució cultural. En aquest sentit cal esmentar la creació del
Museu d’Art de Lleida (1917) —després anomenat Museu d’Art Jaume Morera en homenatge al seu impulsor i mecenes—, del Museu Cau Ferrat (1933)
de Sitges, sorgit de la voluntat i de les col·leccions de Santiago Rusiñol, o el
Museu Municipal de Reus (1934), impulsat per Salvador Vilaseca.
Cal no oblidar, però, que aquestes iniciatives, inicialment esporàdiques i
disperses, van acabar confluint en un moment especialment brillant de la
museologia catalana allà cap als anys trenta, especialment a Barcelona.
Prèviament, les actuacions planificades de la Junta de Museus de Barcelona
(Solé, 2011, p. 157-178), sorgida de l’esforç mancomunat de l’Ajuntament
i la Diputació de Barcelona i també de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi, havien posat les bases per dotar Catalunya d’unes col·leccions i uns
museus que poguessin materialitzar simbòlicament els trets identitaris de la
cultura catalana. El Museu d’Art de Catalunya (1934) restaria ubicat al Palau
Nacional de Montjuïc i el Museu de les Arts Decoratives al Palau de Pedralbes (1932). A les preocupacions generades al voltant de les col·leccions i
del seu ús públic com a eines de progrés social i cultural s’afegien aquelles
altres de caràcter marcadament polític per potenciar la força i el sentit cultural de les institucions oficials catalanes, subratllant el caràcter específic
de la nacionalitat catalana als ulls d’Espanya i d’Europa. Aspectes que han
planat permanentment durant tot el segle XX i que han determinat en bona
part la configuració actual del model museístic català, com després veurem.
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A aquest fenomen de revalorització de les col·leccions artístiques catalanes
va contribuir també la conformació dels diferents museus diocesans: el Museu Episcopal de Vic (1889), el Museu Diocesà de Lleida (1893), el Museu
Diocesà de Solsona (1896) i el Museu Diocesà de Tarragona (1914), dipositaris de riques col·leccions d’art romànic i gòtic, que igual que el Museu d’Art
de Catalunya apuntaven la importància d’un patrimoni medieval distintiu,
central en la conformació d’una mena d’estil nacional català.
Malauradament, l’esclat de la Guerra Civil impedí que les institucions museístiques catalanes poguessin incorporar, amb el decalatge corresponent,
la resposta a la crisi internacional que patia la institució museística —de la
seva visió erudita, positivista i acumulativa subordinada a la tradició entesa
com un valor intocable i superior—, que s’esdevé als anys vint, fonamentalment de la mà de l’avantguarda. Una resposta que passava per prioritzar,
a partir d’una nova museografia basada en la reconceptualització de continguts i la sobrietat de la presentació formal i decorativa, la relació amb el
públic per sobre de les seves col·leccions.
Un cop acabada la guerra, els anys quaranta foren fonamentalment una
època de manteniment sota mínims de les estructures museístiques, de reconstrucció dels edificis danyats i de recuperació i restitució del patrimoni
dispers (Solé, 2011, p. 157-178). A Catalunya, però, la política patrimonial
franquista decretà també la divisió del patrimoni museístic de la Generalitat de Catalunya, repartint-la entre diferents administracions, i sostragué
l’adjectiu de català de tots els museus. El Museu d’Art i el Museu de les Arts
Decoratives s’adjudicaren a l’Ajuntament de Barcelona. El primer, al seu
torn, fou dividit en dos, deixant la part medieval i antiga a Montjuïc i traslladant la seva secció d’art modern a la Ciutadella per formar el Museu d’Art
Modern. A la resta de Catalunya, els diferents museus, amb prou dificultats,
pogueren tornar a obrir les seves portes, a excepció dels museus de Lleida,
que estarien tancats durant molts anys.
Al llarg del període franquista les iniciatives vinculades als museus d’art
restaren absolutament marginades si les comparem amb altres tipologies,
més susceptibles d’acomodar-se a les expressions instrumentalitzades per
part del règim dels aspectes rurals i folklòrics de la cultura popular. Tanmateix, la postulació de l’art sacre com a expressió excelsa de la cultura
serví per a la producció d’algunes exposicions d’art antic i per generar un
ambient propici a la generació de noves instal·lacions museogràfiques. Cal
ressenyar en aquest àmbit la creació del Museu Diocesà de Girona el 1942,
la inauguració el 1948 del Museu Frederic Marès a Barcelona i la formació
del Museu Diocesà d’Urgell el 1957, a més de les primeres actuacions expositives del tresor de la catedral de Girona el 1951 i de la creació el 1963 del
Museu de Montserrat. Fora d’aquest àmbit, les poques iniciatives museístiques, impulsades pels respectius municipis, foren bàsicament la creació de
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museus a partir de col·leccions i llegats privats, com és el cas del Museu de
l’Empordà el 1946, del Museu de Valls el 1954 i, ja gairebé a les acaballes
del franquisme, del Museu Josep Aragay de Breda el 1974. Cal destacar
també en aquest període la proliferació de museus d’arts decoratives, alguns
sorgits de la disgregació de col·leccions preexistents: el Museu Municipal
Tèxtil de Terrassa (1959), que més tard, el 1963, es fusionaria amb els fons
de la Diputació de Barcelona per conformar el Museu Provincial Tèxtil, els
museus romàntics Can Llopis de Sitges (1949) i Can Papiol de Vilanova i la
Geltrú (1961), el Museu de Ceràmica de Barcelona (1966), el Museu Tèxtil de
Barcelona (1969) i el Museu Maricel de Sitges (1970).
Un cas a part és la creació de museus i fundacions a partir de les donacions
d’artistes emblemàtics de l’art català, amb la col·laboració dels respectius
ajuntaments: el Museu Picasso de Barcelona (1963), el Teatre-Museu Dalí de
Figueres (1974) i la Fundació Miró de Barcelona (1975), que esdevingueren
illes de modernitat enmig de la grisor acadèmica, excepcions exemplars a la
manca de museus i centres dedicats a l’art contemporani.

10

A la fi del règim, la situació dels museus a Catalunya estaria definida per
“un panorama museístic atomitzat a escala municipal, els grans museus de
Barcelona en una situació, des del punt de vista de les infraestructures, de
ruïna, i els museus diocesans-episcopals, que tenien un ric patrimoni artístic i cultural, en pitjors condicions que els museus públics”. Conseqüències
totes derivades del desistiment secular de l’Estat espanyol en relació amb
el patrimoni, tant des del punt de vista de les polítiques públiques com del
finançament, que acabarien per provocar el creixement espontani i desordenat del mapa museístic.
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Amb l’arribada de la nova democràcia s’inicià un període de renovació política i social marcat per l’ànsia de recuperar al més aviat possible el temps
perdut, liquidar el passat i recobrar la normalitat. En aquest context la cultura i la seva modernització esdevenen la punta de llança de la nova imatge
pública del país, i els museus en són una peça clau, especialment els d’art,
ja que proporcionen la pàtina de modernitat necessària en aquest procés de
renovació i esdevenen una potent eina simbòlica en la reconstrucció de les
identitats col·lectives. Amb aquest protagonisme de l’esfera de l’art, i dels
seus museus i centres, es barregen altres factors com la necessitat sentida
d’equiparar l’activitat cultural del país a la realitat exterior a través de l’art
com a llenguatge universal amb gran presència en els circuits expositius
internacionals. Aquestes noves polítiques, però, s’iniciaren programàticament en un context originalment mancat de museus i centres preparats per
assumir els nous reptes.

8. Fundació Joan Miró de Barcelona. Fotografia:
Kippelboy.
9. Museu Picasso. Barcelona.
10. Teatre-Museu Dalí de Figueres. Fotografia:
Kuxu76.
11. Museu de l’Empordà de Figueres. Sala d’exposició
permanent. Fotografia: Toti Ferrer/mE.

Així doncs, en l’àmbit de la cultura patrimonial, les diferents administracions, especialment la local, impulsen un procés de renovació de les estructures institucionals existents vinculades amb el món dels museus i comencen a articular les primeres actuacions en matèria de restauració d’immobles
històrics i d’actuacions arquitectòniques vinculades amb les seus d’alguns
museus. De manera complementària es comencen a rebre dotacions per a la
conservació, millora de les instal·lacions expositives i millora i formació dels
seus professionals. A aquesta primera onada d’iniciatives de l’administració
local correspon la creació el 1976 del Museu d’Art Modern de Tarragona
per la Diputació i la signatura d’un conveni entre la Diputació i el Bisbat de
Girona per a la creació del Museu d’Art. Tots dos museus iniciarien les obres
de condicionament i remodelació al llarg dels anys vuitanta. Precisament, el
1982 obria també les portes el Museu d’Art de Sabadell, una iniciativa municipal que es remuntava al 1964, però que fins a aquest moment no havia
tingut els recursos necessaris.
Paral·lelament a aquest procés se n’inicia un altre de descentralització competencial impulsat per la vertebració de les diferents realitats nacionals que
componen l’Estat. Amb el restabliment de la Generalitat s’inicia el procés
de reordenament del complex museístic heretat del període predemocràctic.
Inicialment la màxima preocupació serà la reconstrucció nacional del teixit
museístic català dels anys trenta, amb la recuperació de les institucions
disgregades pel franquisme, procés que es perllongà excessivament en el
temps a causa de disputes entre els diferents partits polítics, expressades en
un conflicte institucional entre administracions. Mentre madurava l’acord,
es dissenyà una primera ordenació sobre la qual establir les bases d’un sistema de museus propi.
Amb el precedent de la redacció del Llibre blanc dels museus de la ciutat
de Barcelona de 1979, la Generalitat impulsa el 1984 el Llibre blanc dels
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museus de Catalunya, el primer pla global de planificació museístic català,
que inspirà les actuacions del Servei de Museus de la Generalitat. El llibre
marca les línies generals d’articulació museística del país a través de la
xarxa de museus (comarcals i locals, majoritàriament de caràcter generalista)1 i dels anomenats museus nacionals, entitats que acabaran sent els
grans protagonistes de la Llei 17/1990, de museus, un cop assolit un pacte
entre les diferents administracions. A partir de la promulgació de la llei,
s’iniciaria una segona etapa caracteritzada per l’estructuració i consolidació
del nou sistema de museus de Catalunya que, en la pràctica, es concretà en
un esforç inversor en els museus nacionals, especialment en el MNAC, i en
alguns museus diocesans, deixant al marge l’articulació museística del país
i el seu finançament.

Els museus nacionals

1 Amb col·leccions artístiques rellevants s’adheriren
el Museu d’Art de Girona, el Museu Comarcal de
la Garrotxa, el Museu Comarcal de Reus, el Museu
Diocesà i Comarcal de Solsona i el Museu Municipal
Josep Aragay.

En l’àmbit artístic es preveia la creació d’un Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), que restablia la unitat de les col·leccions de l’antic Museu
d’Art de Catalunya (col·leccions d’art romànic, gòtic, renaixentista i barroc)
i del Museu d’Art Modern (col·leccions d’art dels segles XIX i XX), incorporant a la nova estructura museística el Gabinet de Dibuixos i Gravats, el
Gabinet Numismàtic de Catalunya i la Biblioteca d’Història de l’Art. Aquest
museu havia de “mostrar permanentment l’expressió artística catalana i
dels territoris més relacionats culturalment amb Catalunya, en els diferents
períodes fins a l’actualitat”. Una actualitat que tenia com a límit cronològic
els anys trenta, llindar determinat per un dictamen de la Junta de Museus
de 1992, moment a partir del qual assumiria les funcions museístiques corresponents el projectat Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA),
missió que havia de fer “vinculada al MNAC i en coordinació amb altres
centres afins del territori”. Un museu d’art, el contemporani, que no tenia
cap responsabilitat normativa de caràcter nacional —de fet, no apareixia en
la legislació museística. El MACBA, que havia estat un dels eixos destaca-
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bles de l’anomenat “Pacte Cultural” de 1985 entre les diferents administracions a Barcelona, venia a resoldre, d’una banda, l’acabament del nou sistema de museus en el camp de la contemporaneïtat artística i possibilitava,
d’una altra, la creació alhora d’una nova centralitat en el context museístic
espanyol i europeu de Barcelona, projectant una nova imatge de marca de
la ciutat, tant des d’un punt de vista de la modernitat cultural com de renovació urbanística, especialment amb la introducció d’una operació arquitectònica d’envergadura enmig d’un barri degradat (Rius, 2006). Una idea que
finalment fructificaria amb l’encàrrec el 1986 a l’arquitecte nord-americà
Richard Meier de la construcció de la seu del nou museu i, finalment, amb
la creació el 1988 del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

16

12. Museu d’Art de Girona. Fotografia: Eboix.
13. Museu d’Art Modern de Tarragona. Desembre
2012.
14. Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Però l’obertura del MACBA, inaugurat el novembre de 1995, no ha solucionat
la manca d’un programa museístic nacional en relació amb l’art modern.
Certament l’existència de fundacions dedicades a les grans icones de l’art
modern català, Picasso, Miró i Dalí, a les quals s’afegia l’obertura de la Fundació Tàpies el 1990, dificultaven la seva existència, encara que segurament
pesà més en aquest fet l’orientació internacionalista que se li volgué donar
des d’un bon començament. El MACBA havia de ser un museu postmodern,
internacional i dins la xarxa global d’aquest tipus de centres, icònics en
un gran nombre de metròpolis europees.2 El museu modern, articulat internacionalment des dels anys quaranta a partir del model que implantà el
MoMA, havia quedat enrere i el nou museu postmodern assolia la màxima
expressió amb el Guggenheim. El museu de Barcelona buscà l’establiment
d’un contramodel cultural i artístic (Ribalta, 2010, p. 224-265). que desembocà finalment en la consecució d’un nou arquetip, el “model MACBA”,
posicionat en el context internacional, motiu de lloances però també de
crítiques (Badia, 2007).
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15. Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Fotografia: Rafael Vargas.
16. Fundació Tàpies. Barcelona. Fotografia: Yearofthedragon.

2

Vegeu per a l’anàlisi de la controvèrsia política
i social que s’amaga darrere d’aquest relació entre
els dos museus d’art més importants de Barcelona a:
MARZO, J. L. «L’era de la degradació de l’art i de la
política cultural a Catalunya». Disponible a: http://
soymenos.wordpress.com/2012/05/28/lera-de-ladegradacio-de-lart-i-de-la-politica-cultural-a-catalunya/ [Data de consulta: el 04/06/2012].

Panorama dels museus d’art a Catalunya

Ni el MACBA, doncs, ni el MNAC, preocupat per les instal·lacions successives de les seves sales d’art romànic (1995), gòtic (1997), renaixement i
barroc (2004), en un Palau Nacional remodelat per l’arquitecta Gae Aulenti, prestaren l’atenció adequada a l’art modern, deixant escapar bona
part del patrimoni de l’avantguarda catalana, que emigrà a altres museus
i col·leccions, i escatimant la visibilitat a les generacions de creadors de la
postguerra fins a arribar als anys setanta. El recent acord de delimitació de
les col·leccions de tots dos museus probablement arriba tard, però, si més
no, ofereix una nova oportunitat per subsanar en el futur alguns d’aquests
problemes. Aquest acord, alhora, proporciona una sanció definitiva del model adoptat pel fins aleshores ambigu sistema de museus d’art a Catalunya
a la manera proposada per les Tate angleses (Torres, 2012), i contràriament
al model francès o espanyol. El MNAC passa a no tenir cap límit cronològic
i recull l’herència multidisciplinar dels museus “nacionals” per “crear el cànon” de l’art català, mentre que el MACBA, sobre la base d’un treball curatorial, assoleix la responsabilitat de relacionar la contemporaneïtat artística
catalana amb la internacional, sense renunciar a les línies que desenvolupen el seu propi model de museu. Un repartiment competencial que també
donà compte de la pretensió final d’assolir i subratllar en un sol museu els
trets identitaris de l’art català i que també respondrà, com després veurem,
a una nova articulació dels museus d’art a Catalunya.

Els museus territorials
Paral·lelament al disseny i la creació de les grans infraestructures del país,
cal remarcar el paper desenvolupat per museus d’art i fundacions locals
més modestos ubicats al territori, que han contribuït d’una manera decisiva a transformar en un període relativament curt el panorama museístic
català, creant un teixit de públics habituals i atents a les seves respectives
programacions. Molts d’aquests museus van haver de compaginar la seva
posada al dia en qüestions museogràfiques i el seu engrandiment institucional i patrimonial amb la necessitat d’esdevenir aparadors de la creació
artística moderna i contemporània, cas del Museu d’Art de Girona, el Museu
de l’Empordà, el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu de Valls, el
Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, el Museu Comarcal de la Garrotxa o
el Museu d’Art de Sabadell, inaugurat el 1982, als quals caldria afegir les
iniciatives del Museu de Granollers. Museus que exerciren i suportaren el
pes d’investigar i difondre les trajectòries i els moments més importants de
la creació catalana moderna i contemporània, especialment la sorgida des
de la perifèria de la metròpoli catalana.
Però, malgrat la seva importància en l’articulació cultural del territori,
van patir, igual que altres museus locals, els efectes negatius d’una manca
d’atenció de la Generalitat, centrada en la creació i construcció dels museus
nacionals i del Centre de Restauració de Béns Mobles (CRBM). Només alguns
museus diocesans, com els de Solsona (1989), Tarragona (1992) i Vic (2002),
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o el darrer, el Museu de Lleida (2007) –tot i que incorpora els fons arqueològics de la Diputació de Lleida–, van rebre la necessària atenció, atesa, en
molts casos, la precària situació del seu ric patrimoni. Inversions per a un
patrimoni de titularitat privada que contrastaven amb les realitzades amb
els de titularitat pública.
Aquesta situació de dèficits estructurals dels museus del territori es va veure
agreujada per una manca important de recursos econòmics i humans en tots
els nivells de la seva gestió i administració, que eren aportats fonamentalment i de manera gairebé exclusiva per l’administració local, ja que més
enllà de la participació de la Generalitat en alguns dels consorcis existents,
les quanties de les línies de suport financer a les necessitats d’equipaments i
instal·lacions i de subvenció per al funcionament i les activitats dels museus
van ser molt escasses. Fins i tot el suport tècnic que havia de proporcionar
un altre dels elements claus en el desplegament territorial del sistema, els
serveis d’atenció als museus (SAM), va ser gairebé inexistent. Seria injust
no destacar en aquest àmbit la tasca de suport realitzada en el seu territori
–i de vegades més enllà– per la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
de Difusió Artística i l’Oficina de Patrimoni Cultural, organitzada a partir de
l’articulació d’un seguit de xarxes sectorials i/o territorials.
Una vocació que contrasta amb la mostrada pel MNAC en relació amb el
desplegament territorial de la seva actuació. L’any 2000 es declararen com
a seccions del MNAC la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, el Museu Cau
Ferrat i el Museu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta declaració, feta a tenor de l’interès de les col·leccions dels respectius museus per al discurs del
museu capçalera, havia de suposar la coordinació expositiva, documental
i difusora amb el museu nacional corresponent, l’assessorament i el suport
tècnic necessari a efectes de restauració i documentació i la recepció d’ajuts
econòmics per a despeses de funcionament. Però més enllà d’alguna tímida
i escassa dotació pressupostària el resultat ha estat decebedor. El mateix
CoNCA arribava a aquesta conclusió: “L’interès dels museus nacionals en
relació amb el territori és limitat i es troba lluny d’un treball en xarxa, amb
una actuació descentralitzada que miri al territori. (...) El treball en xarxa
del MNAC amb els museus-secció és inexistent. La xarxa temàtica no s’ha
desenvolupat mai, ja sigui per manca de prioritat o de sensibilitat vers el
territori” (CoNCA, 2011).
Malgrat la feblesa del sistema i la manca de desplegament territorial de la
xarxa de museus d’art, encara assistirem durant la primera dècada del segle
a l’aparició de tres institucions museístiques més, totes a partir dels fons
proporcionats per col·leccionistes: el 1995 neix el Museu Deu del Vendrell,
el 1999 es crea el Museu Abelló de Mollet del Vallès i el 2003, la Fundació
Palau de Caldes d’Estrac. Fora del registre de museus i atesa la importància
de les seves col·leccions, cal esmentar les fundacions privades: la Fundació
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Vila Casas (1998-2009), la Fundació Francisco Godia (1999), la Fundació
Sorigué (1999) i la més recent, la Fundació Sunyol (2007).

El desplegament dels museus territorials i l’aparició
dels centres d’art
Durant la dècada dels noranta i la primera dècada del nou segle, una bona part
de l’activitat artística del territori es canalitzaria a partir de les programacions
dels seus museus, cadascun atenent la singularitat de les seves col·leccions i
el seu programa d’actuació, amb intensitats i ambicions diferents en la seva
projecció. Al seu costat, anirien apareixent diferents plataformes de producció
i difusió de l’art més actual que obligarien en alguns casos a redefinir l’abast
de l’actuació d’alguns i a introduir nous elements de planificació derivats del
debat generat pel repartiment de rols entre museus i centres d’art: el museu
d’art modern, per una banda, amb una col·lecció estable formada per obres
de la història recent, però ja consagrades, bolcat en la funció tradicionalment
commemorativa –un fet extensible a tots els museus d’art– i, per altra banda,
aquells centres que exposen els artistes en actiu i que sense tenir una col·lecció
permanent orienten la seva activitat en la direcció de la prospecció artística i de
l’exploració de formes noves d’expressió. En funció de la singularitat de cada
lloc, les fórmules finalment adoptades han variat ostensiblement: museus que
han acabat mantenint el compromís amb la seva programació d’arts visuals
per la manca de plataformes alternatives, museus que han aixoplugat centres
o espais d’arts visuals —cas de La Nau a Sabadell o de Cal Arenas a Mataró—,
o ciutats que han vist aparèixer un centre d’art al costat del seu museu d’art,
com Girona, Lleida, Reus i Tarragona, centres que adopten igualment perfils
molt diferenciats: des d’aquells que, sense disposar d’infraestructura, potencien
al màxim la seva tasca prospectiva fins a aquells altres que adopten un perfil
molt més proper al museu d’art contemporani híbrid, fins a confondre-s’hi,
vista la seva vocació patrimonial de formar una col·lecció pròpia.
Un fet que crida l’atenció sobre el que ja destacava el CoNCA: la nul·la
coordinació entre els processos de producció impulsats per aquests centres
i els museus territorials a l’hora de procedir a la patrimonialització de l’art
contemporani, tot i que la causa decisiva en aquest àmbit hagi de buscar-se
en l’escassetat de pressupostos dedicats a la compra d’art. És un aspecte directament relacionat, ja en un àmbit més general, amb la manca d’un sistema
estable d’adquisicions públiques d’art a Catalunya, dotat d’un pressupost
estable, que ajudi d’una manera efectiva a cobrir els buits de les col·leccions
dels diferents museus. No insistirem aquí en les propostes ja apuntades pel
CoNCA, però sí que val la pena destacar la proposta d’aixoplugar sota el
concepte de col·lecció única, independentment de la seva titularitat, totes
les col·leccions i els fons dels museus públics, de manera que la redistribució
de fons artístics pugui suplir moltes mancances de les col·leccions dels museus, alhora que pugui esdevenir un referent imprescindible en el moment
d’establir les prioritats bàsiques del sistema.
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17. Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal. Fotografia: Jordi V. Pou.
18. Museu d’Art de Sabadell.
19. Museu Joan Abelló. Mollet del Vallès. Fotografia: JT
Curses.
20. Museu d’Art de Cerdanyola.

La tercera etapa del procés d’articulació museística del país és la que
s’inicia el 2008 a partir del Pla de museus de Catalunya, complementat
pel Pla d’equipaments culturals de Catalunya (PECCAT, 2009), i que sofreix una reorientació amb el nou document “Bases del nou Pla de museus de Catalunya” de l’any 2012. El Pla de museus del 2008 volia superar
la dualitat present des dels inicis de la democràcia entre dues realitats
separades que en comptades ocasions han aconseguit de trobar-se: la de
la museologia territorial i la necessitat de dotar-se d’infraestructures de
caràcter nacional. Si a partir dels anys noranta, i fins avui mateix, els
esforços s’havien concretat, bàsicament, amb evidents desigualtats entre
ells, en la finalització dels equipaments centrals dels museus nacionals,
ara es planteja recuperar l’esperit de començaments del segle XX i ajuntar esforços per “reconstruir un veritable teixit museístic nacional català
on els museus nacionals siguin la punta de llança de l’excel·lència i la
internacionalització de la cultura catalana i conjuntament i coordinadament tinguem a Catalunya unes xarxes territorials i temàtiques ben
equipades i modernes que tanquin el cercle de la museologia del país”
(Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2008). Aquest
desig es concretava en la reorientació de les línies de subvenció de la Generalitat —que, malauradament continuarien essent del tot insuficients—,
la redefinició d’alguns museus nacionals, el nou paper assolit per las
diputacions provincials mitjançant noves línies de suport econòmic al
territori i el desplegament territorial del Pla a través de la creació de la
Xarxa de Museus Locals de Catalunya i els serveis d’atenció als museus
(SAM) (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2009).
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Les bases del nou Pla de 2012 (Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, 2012), que en tot allò que és essencial mantenien una certa continuïtat amb l’anterior, introduïen, però, un nou element en l’organització de les
diferents àrees temàtiques, anomenades ara “constel·lacions”. En l’àmbit artístic, més enllà de la sanció relativa a la xarxa de museus d’art encapçalada pel
MNAC, se’n crea una segona, encara que vinculada a la creació contemporània, encapçalada pel MACBA, i on la major part dels centres que s’hi integren
no són museus (la xarxa de centres d’arts visuals, la Filmoteca de Catalunya o
el CCCB), orientada bàsicament a resoldre l’organització del sistema públic de
centres d’art i cultura contemporània de Barcelona i la coordinació dels centres
d’art del territori. Una nova constel·lació sobre la qual plana el dubte respecte
a la seva pròpia existència dins un pla de museus, i que no resol molts dels
interrogants relatius al paper i a la relació que han de tenir museus i centres en
l’articulació final del sistema de l’art a Catalunya.
El Pla, però, sí que introdueix altres elements, derivats en part del nou context econòmic i social, fonamentalment relatius a qüestions relacionades amb
l’eficàcia i l’eficiència en la gestió, la cooperació entre museus i la generació
de noves rendibilitats econòmiques –vinculades amb la promoció turística i la
captació de recursos privats. La qual cosa ens situa directament en els efectes
que la crisi econòmica i l’ofensiva neoliberal sobre les estructures socials sobre
les quals se sustenta l’estat del benestar poden tenir sobre els museus.
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Una nova realitat
Una primera consideració té a veure amb una aturada generalitzada de les
inversions estructurals dels museus que, malgrat el que pogués semblar,
havien continuat fins a l’actualitat. Només cal revisar les cròniques publicades en els diferents números d’aquesta revista per adonar-se d’aquest fet.
Assenyalarem aquí la inauguració de Can Framis de la Fundació Vila Casas
(2009), del Museu d’Art de Cerdanyola (2009), l’ampliació del Museu Picasso
amb l’obertura del Centre de Coneixement i Recerca (2011) o la finalització de la tercera fase de remodelació del Museu Frederic Marès (2011). Sí
que s’han vist afectats, però, el projecte de construcció de la seu definitiva
per al Museu d’Art Jaume Morera, un museu que aviat será centenari, i
l’aturada de nous projectes com el del Museu Lola Anglada impulsat per
l’Ajuntament de Tiana, el projecte del Museu del Paisatge de Catalunya i el
Museu del Còmic i la Il·lustració de Catalunya. Més complicat és preveure
el que passarà finalment amb els projectes privats impulsats per les administracions públiques, com en el cas del Centre d’Art de Pintura Catalana
Carmen Thyssen-Bornemisza de Sant Feliu de Guíxols o el futur Museu
d’Art Contemporani de Mataró, nascut a partir de la Col·lecció Bassat. Tot
fa preveure, però, que la col·laboració entre la iniciativa pública i la privada
serà cada cop més important. Resta per veure com es produirà, si prioritzant
els mecanismes perquè la segona pugui donar suport a la primera en la
reactivació i el finançament de l’activitat i la renovació de les instal·lacions
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3 Dades extretes del registre de museus de Catalunya. Cal tenir certa precaució en relació amb
l’exactitud de les dades, ja que en molts casos no
són homogènies i en altres són parcials.
4 Els tres segments són:
• Els museus que disposen d’un pressupost de despeses inferior al milió d’euros (que representen
el 71% dels museus) tenen una mitjana pressupostària de 357.000 euros, dels quals dediquen
una mitjana de 80.000 euros per a funcionament (38.000 euros) i activitats (42.000 euros).
En aquest segment la mitjana de la plantilla de
personal que treballa és de 5,5 persones, de les
quals 2,78 són llicenciats (el 50,4%), 0,56 són
diplomats (10%) i 2,19 no disposen de titulació
(39,6%). De la totalitat d’aquests treballadors, el
73,5% treballen amb dedicació plena i el 26,5%
amb dedicació parcial.
• Els museus que disposen d’un pressupost de
despeses d’entre un i tres milions d’euros (que
representen el 13%) tenen una mitjana pressupostària de 1.624.000 euros, dels quals dediquen
una mitjana de 663.000 euros per a funcionament (321.000 euros) i activitats (342.000 euros).
En aquest segment la mitjana de la plantilla de
personal que treballa és de disset persones, de
les quals 11,8 són llicenciats (el 69,5%), 1,6 són
diplomats (9,5%) i 3,6 no disposen de titulació
(21%). De la totalitat d’aquests treballadors el
89,5% treballen amb dedicació plena i el 11,5%
amb dedicació parcial.
• Els museus que disposen d’un pressupost de despeses de més de tres milions d’euros (un 16%)
tenen una mitjana pressupostària de 11.627.000
euros, dels quals dediquen una mitjana de
3.183.000 milions d’euros per a funcionament
(1.223.000 d’euros) i activitats (1.960.000
d’euros). En aquest segment la mitjana de la
plantilla de personal que treballa és de 56,3
persones, dels quals vint-i-vuit són llicenciats
(el 49,7%), 6,5 són diplomats (11,5%) i 21,8 no
disposen de titulació (38,8%). De la totalitat
d’aquests treballadors el 74% treballen amb dedicació plena i el 16% amb dedicació parcial.

museístiques, o perquè les poques inversions públiques existents es destinin al finançament d’estructures museístiques de titularitat privada. En
aquest mateix àmbit d’intervenció, caldrà valorar igualment les iniciatives
vinculades a l’aparició de franquícies museístiques, perquè, més enllà de
les repercussions econòmiques, tant des d’un punt de vista turístic com de
competència deslleial dels nostres museus públics, privilegien la marca per
sobre d’un model cultural propi i dinàmic. Tot fa preveure que encara seran
molt pitjors les dades corresponents al 2013.
Però mentre la imprevisibilitat planeja per sobre de les inversions en matèria d’infraestructures de museus, el que sí que és un fet és la ràpida i
radical disminució de la despesa ordinària dels museus, amb conseqüències de gran impacte sobre els recursos humans disponibles –reduccions de
plantilles i dels serveis de personal proporcionats per empreses externes,
fins al punt d’escurçar els horaris d’obertura dels museus– i la seva actuació
cultural i educativa, posant en perill les programacions estables de molts
museus territorials i traspassant les anomenades “línies vermelles” que, en
algun cas, suposen fins i tot la desaparició de tot el programa artístic. Són
dinàmiques treballades durant molt anys i que ara amb molta rapidesa són
condemnades a la precarietat, de la qual trigaran a sortir.
Segons les dades del registre de museus de Catalunya, relatives al 2012,3
gairebé el 33% dels museus registrats són museus d’art, i de les dades se’n
desprèn una realitat prou diversa. Dels tres segments en què podem diferenciar-los pressupostàriament en destaquen bàsicament dos aspectes, més
enllà de la contenció pressupostària que afecta tothom: els museus territorials, que són bàsicament els que conformen el primer segment (aquell
que se situa per sota del milió d’euros de pressupost anual), disposen d’una
plantilla reduïda a cinc persones (tres de les quals són titulats universitaris)
i el pressupost dedicat a generar les activitats culturals i artístiques del museu és de 42.000 euros de mitjana. La qual cosa exemplifica perfectament
l’impacte que han assolit les retallades en l’àmbit museístic.
L’actual situació, doncs, està plena d’incerteses. Tot sembla indicar que els
efectes de l’actual situació de crisi no són conjunturals i que caldrà buscar
nous models de funcionament, capaços de combinar el treball en xarxa a
escala territorial i temàtica amb la construcció d’una singularitat pròpia,
culturalment activa i atractiva per als visitants. El desplegament efectiu de
la xarxa de museus d’art ha de ser una de les prioritats per optimitzar al
màxim els esforços i facilitar el treball cooperatiu, que hauria d’estendre’s a
la necessària coordinació entre museus i centres d‘art, ara per ara no prevista per cap instància més enllà de Barcelona ciutat i directament vinculada a
l’actuació dels dos grans museus. Certament, però, per molt que s’estenguin
les xarxes col·laboratives, la base sobre la qual s’han de bastir els diferents
programes culturals i artístics dels museus continuen tenint un marcat signe
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21. Museu d’Art Jaume Morera de Lleida.

econòmic. Davant la davallada prevista de recursos públics, tant pels seus
titulars com per les mesures de foment articulades des del govern en relació
amb els museus territorials, quins seran els models que caldrà prioritzar des
del punt de vista de la utilitat pública? Caldrà fusionar centres? Implicarà
tot plegat un canvi radical en les fórmules de relació entre els museus i els
seus públics? Quines seran les fórmules de col·laboració públic-privat? Què
caldrà fer perquè les empreses incorporin activament polítiques de responsabilitat corporativa i que reverteixin en el nostre sector? Quines són les
mesures atractives i efectives que hauria de preveure la futura Llei de mecenatge per fer possible això en un context de profunda recessió econòmica?
Preguntes que només trobaran la resposta adequada si som capaços d’actuar
amb idees clares, des de la planificació estratègica, a partir de nous models
de producció més sostenibles i, tot sigui dit, des d’un compromís professional, atents als canvis que s’esdevenen en el nostre entorn social i cultural,
apostant per fórmules innovadores i capaces de respondre als nous reptes
plantejats.

Dossier

33

Panorama dels museus d’art a Catalunya

MUSEUS REGISTRATS DE CATALUNYA. ART
Museus d’art: 30. Museus mixtos d’art i d’història i societat: 6. Museus mixtos d’art, d’història i societat i de ciències naturals: 2
2. MUSEUS MIXTES
D’ART I D’HISTÒRIA

1. MUSEUS D’ART

1.1. Museus d’Art

3. MUSEUS MIXTES D’ART,
D’HISTÒRIA I SOCIETAT
I DE CIÈNCIES NATURALS

1.2.Museus d’arts decoratives

Museu Nacional
d’Art de Catalunya. Barcelona
Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
Museu Picasso. Barcelona
Museu Frederic Marès.
Barcelona
Fundació Miró. Barcelona
Fundació Tàpies. Barcelona
Fundació Palau. Centre d’Art.
Caldes d’Estrac
Museu d’Art de Cerdanyola
Museu Municipal Joan Abelló.
Mollet del Vallès
Museu de Montserrat
Museu d’Art de Sabadell
Museu Cau Ferrat. Sitges
Museu Maricel. Sitges
Museu Episcopal de Vic
Museu Victor Balaguer.
Vilanova i la Geltrú
Museu d’Art de Girona
Tresor de la Catedral de Girona
Museu Municipal Josep Aragay.
Breda
Museu-Teatre Dalí. Figueres
Museu Jaume Morera. Lleida
Museu Diocesà d’Urgell.
Seu d’Urgell
Museu d’Art Modern. Tarragona
Museu Diocesà de Tarragona
Museu d’Art i Història de Reus
Museu Deu. El Vendrell

DHUB. Museu de Ceràmica, Museu
de les Arts decoratives
i Museu Tèxtil. Barcelona
Museu Romàntic Can Llopis. Sitges
Centre de documentació
i Museu Tèxtil. Terrassa
Museu de l’Art de la Pell. Vic
Museu Romàntic Can Papiol. Vilanova i la Geltrú

Museu Comarcal de Manresa
Museu de l’Empordà. Figueres
Museu de Lleida: diocesà
i comarcal
Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona
Museu de Valls
Fundació Pau Casals,
Vil·la Casals. El Vendrell

Museu de Granollers. Fons i exposicions
Museu Comarcal de la Garrotxa

MUSEUS I FUNDACIONS NO REGISTRADES DE CATALUNYA. ART
3.1. MUSEUS

3.2. FUNDACIONS

Museu Diocesà de Barcelona
Museu del Modernisme Català de Barcelona

Fundació d’Art Contemporani Fran Daurel
Fundació Foto Colectania
Fundació Francisco Gòdia
Fundació Suñol
Fundació Arranz-Bravo. Hospitalet de Llobregat
Fundació Cuixart. Palafrugell
Fundació Vila Casas. Barcelona, Palafrugell i Torroella
Fundació Tharrats d’Art Gràfic. Pineda de Mar
Fundació Sorigué. Lleida
Fundació Vallpalau. Lleida
Fundació Guillem Viladot. Agramunt
Espai Guinovart. Agramunt
Fundació Museu Apel·les Fenosa. El Vendrell
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Museus i centres d‘art de Catalunya.
A la perifèria del sistema cultural
ANNA CAPELLA MOLAS
Directora del Museu de l’Empordà de Figueres
1

1. Exposició “Lo tengo, no lo tengo” un projecte col·lectiu amb Toni Hervàs, Daniel Jacoby, Dani Montlleó i Doropaedia a l’Espai Zer01 d’Olot, 2010. Fotografia: Marcel Dalmau.

Des dels anys noranta i fins avui, a Catalunya s’han format i han crescut diverses
plataformes de suport a les pràctiques artístiques contemporànies i de difusió. Des
de l’àmbit públic i sovint amb fórmules
mixtes compartides amb el sector privat i
l’associacionisme, s’ha avançat lentament
en la gestió i professionalització d’aquest,
encara jove, sector cultural. La política de
retallades se’l troba a la cua de la planificació i de les inversions en infraestructures, i per tant especialment feble abans
d’haver-se consolidat. L’article exposa el
camí recorregut i les actuacions dutes a terme per part de les diverses administracions
públiques, que n’han assumit el rol competencial, oferint una panoràmica de la situació actual. Un punt de partida possible per
orientar les noves estratègies que caldrà dur
a terme en un futur immediat, si no es vol
donar per perduda la feina feta fins avui.

A Catalunya, a la dècada dels noranta, l’activitat artística contemporània,
bàsicament centrada en la organització d’exposicions, era promoguda per
ajuntaments que la vehiculaven a través d’espais municipals, com L’Artesà
de Gràcia i la Capella de l’Hospital a Barcelona, El Roser a Lleida, les Sales
Municipals a Girona, el Tecla Sala a l’Hospitalet de Llobregat, el Centre d’Art
Torre Muntadas al Prat, el Centre de Lectura a Reus o la Capella de Sant
Roc a Valls. També per entitats privades –algunes amb suport públic–, com
Metrònom, la Sala Montcada i l’Espai Poblenou a Barcelona, Espais-Centre
d’Art Contemporani a Girona, l’Espai Guinovart d’Agramunt o El Tinglado
2 a Tarragona. I, ben especialment, per comunitats artístiques diverses que
lideraven programacions valentes com les que feien H. Associació per a les
Arts Contemporànies a Vic, l’ACM a Mataró, Artual a Barcelona o la Nau
Côclea a Camallera. Mentrestant, les galeries d’art de Barcelona, amb un paper molt rellevant en la producció d’obra i difusió dels nostres artistes tant a
l’Estat espanyol com a l’estranger, oferien nous i interessants recorreguts de
Consell de Cent al Born. I fora de la capital, uns quants intrèpids treballaven
amb molta dignitat en aquest sector privat.
Si féssim una recerca mental, més emotiva que sistemàtica, recordaríem
que les apostes internacionals les trobàvem sobretot a la Fundació Tàpies,
a la Fundació Miró (on també s’apostava per l’art jove, als cicles de l’Espai
10 i després, de l’Espai 13), al Centre d’Art Santa Mònica o, més de tant en
tant, al Palau de la Virreina i al Palau Robert. La Fundació La Caixa –des
del Palau Macaya– i el CCCB, de forma ocasional, completaven el panora-
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ma de l’escena artística catalana relativa a les arts visuals contemporànies,
juntament amb un MACBA, incipient i evolutiu, que hi buscava el seu lloc
i assajava models.
Fora de Catalunya els referents eren Arteleku a Donosti o la Gallera a València. I els grans admirats, l’IVAM a València, el CAAM a Las Palmas de Gran
Canaria i el MNCARS a Madrid.
Durant aquell període, també hi havia a casa nostra museus d’art que apostaven –i fort– per la creació artística contemporània i per la recuperació i
documentació del passat més recent. De tot allò que des de les estructures
oficials i més ben dotades econòmicament els costava posar en valor per perifèric, en tenien cura el Museu d’Art de Sabadell, el Museu d’Art de Girona,
el Museu de Valls, el Museu d’Art de Tarragona, el Jaume Morera de Lleida,
el Museu Comarcal de la Garrotxa o el Museu de l’Empordà de Figueres.
També hi van contribuir alguns museus d’història, com el de Girona o el de
Granollers que, dins les seves programacions més eclèctiques, s’acostaven
molt sovint a l’art contemporani.
A part del que podríem considerar el circuit expositiu, es produïen manifestacions
periòdiques d’exhibició i reflexió tan plurals com L’Hospitalet Art, la Primavera
Fotogràfica, la Quinzena d’Art de Montesquiu (QUAM) i nombroses biennals com
les de Valls, Amposta o la Leandre Cristòfol de Lleida. Aquesta darrera neix amb
criteri, pressupost i amb un programa clau per dotar d’una col·lecció d’art català i
espanyol contemporani el fons del futur centre d’art La Panera.
Les biennals –algunes evolucions d’antics salons o mostres d’art– eren una
fórmula corrent de fer col·lecció, que completaven els fons municipals que
s’anaven creant a canvi del model força imperant arreu de: exposició d’autor
+ publicació de catàleg + donació d’obra d’artista (el concepte retribució
d’honoraris encara era un rara avis dins el sector), que acostumava a passar
al fons de magatzem dels museus locals, sense un destí prou definit encara.
L’any 1997 s’inaugura Hangar, el primer centre de producció d’arts visuals
de Catalunya. Es tracta d’una plataforma per donar suport a la comunitat
d’artistes visuals i vehicular serveis: lloguer d’espais, programes i oferta de
tècnics especialitzats en les tecnologies digitals, espais de trobada i intercanvis internacionals, activitats formatives i de debat, laboratori multimèdia i edició de vídeo, beques de producció i programes de residència a països
estrangers. Va ser creat i promogut per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC), una entitat de llarga trajectòria que funda VEGAP (entitat
de gestió dels drets d’autor dels artistes visuals), que participa en els debats
a l’entorn de la definició del MACBA, treballa per a la impulsió del Consell
de les Arts a través de la Plataforma per la Cultura i que elaborarà el Codi
de bones pràctiques de les arts visuals (2008).
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Vist amb perspectiva, durant aquells anys es va teixir molta de la trama que
durant la dècada següent, la del canvi de mil·lenni, serviria per consolidar unes
estructures més estables –però també canviants–, que permetrien articular un
mapa de referents amb el qual diversos ajuntaments amb possibilitats i convicció, algunes diputacions provincials més que altres i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya mantindrien en actiu i en permetrien la consolidació. O, dit d’una altra manera, es començarien a fer polítiques tenint en
compte, m’atreviria a dir que gairebé per primer cop, les plataformes existents
i amb una visió de conjunt. Ara bé, fer cultura en aquest nostre país petit, va
sempre lligat a “estils diferents de fer política” i a ningú li passarà per alt que
ens costa molt avançar al marge dels resultats electorals i dels panorames i de
les ambicions que es dibuixen cada quatre anys.

Els canvis del 2000
Més o menys coincidint amb el canvi de mil·lenni, les estructures del govern
autonòmic detecten —vull dir: “creuen en els projectes de”— el teixit cultural
disseminat arreu del país, que ara identifiquen com a “territori”, i el posen
en valor. Disposen nous mecanismes de suport per als artistes visuals i per
a les estructures de producció, exhibició i difusió existents a través d’un
sistema de subvencions de lliure concurrència. Un fet que també possibilita
noves iniciatives i un major suport a la creació jove o tan reiteradament
anomenada “emergent”.
L’Entitat Autònoma d’Organització d’Espectacles i Festes a partir de 2001
passa a ser l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural (EADC)1 i amb un espectre d’actuació més plural, on ara hi tindran cabuda les arts visuals contemporànies, comença un lent camí d’oportunitats i una relativa professionalització d’artistes, gestors culturals, crítics d’art, comissaris independents i
museòlegs en un marc que es va ampliant, on es treballarà, no només amb
el suport de les institucions municipals sinó amb el de la Generalitat, d’una
forma molt més estable.
En aquesta dècada veurem néixer o créixer centres d’art, espais d’exhibició
o producció, programacions estables, també des d’alguns museus d’art, que
donaran una cobertura social i econòmica a la difusió de la creació contemporània, arreu del país. Diversos municipis inclouen als seus pressupostos
de cultura beques de suport a la creació (Lleida, Olot, Girona, Figueres) i altres donen suport a projectes i els acullen amb un caràcter més d’intervenció
a l’espai públic amb una clara vocació social, com les diferents edicions
d’Idensitat (1999-2012) a Calaf, Barcelona, Manresa, Mataró o Vic, o els
diferents programes de Terrassa Arts Visuals.
L’espectre és ampli i els nivells d’implicació i ressò diversos, però a trets generals es treballa amb una consciència clara per a l’estabilització d’un sistema que, nascut des del voluntarisme i la precarietat, a partir de la pràctica i
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2

de l’esforç, aplica metodologia, elabora recursos educatius, dóna suport a les
produccions d’obres d’art que el mercat no contempla, remunera honoraris
i edita publicacions que, any rere any, nodreixen i vesteixen el panorama
de l’art català contemporani, tant per als artistes joves com per als de trajectòria més consolidada. Alguns treballen per a la projecció internacional
dels nostres creadors. D’altres endeguen projectes de col·leccions a partir
de diverses modalitats de polítiques d’adquisicions. S’estableixen vincles de
relació i confiança i els projectes tenen l‘oportunitat de consolidar-se, a poc
a poc. L’art contemporani començava a ser un sector de la cultura i s’està
organitzant per quedar-s’hi.

3

2. Exposició “Un altre paradís sense clavagueram”
de Job Ramos a l’Espai Zer01 d’Olot, 2008. Fotografia: Marcel Dalmau.
3. Vista de El Niu, un projecte d’arquitectura efímera de Santiago Cirugeda, dins l’exposició “En
construcció” per la inauguració de Bòlit, Centre
d’art Contemporani de Girona, 2008. Fotografia:
Ivan Piredda.

S’afegeixen, doncs, de forma estable al panorama de les arts visuals contemporànies les accions i programacions del Museu Abelló de Mollet (1999),
Can Palauet de Mataró (1997), l’espai Zer01 d’Olot (2002), el Centre d’Art La
Panera de Lleida (2003), Can Xalant Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró (2005) o el Centre d’Art Cal Massó de Reus (2007). També
els diferents espais de la Fundació Vila Casas (1998-2009) i la Fundació
Sunyol (2007). I, específicament dedicats a l’escena emergent, els programes
dels centres cívics de Barcelona com Sant Andreu Contemporani (amb el
Premi Miquel Casablancas, des de 2005), Can Felipa (2000) o la Sala d’Art
Jove de la Generalitat de Catalunya (2006). L’any 2006, neix XarxaProd,
un fòrum per donar visibilitat als espais de producció en actiu, públics o
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privats, que ofereixen serveis o recursos per a la producció artística contemporània arreu de Catalunya. Més recentment, però tots ells com a evolucions
de projectes municipals molt consolidats i de llarga trajectòria, han obert les
portes el Bòlit-Centre d’Art Contemporani de Girona (2008), l’ACVic-Centre
d’Arts Contemporànies (2009), Lo Pati-Centre d’Art d’Amposta (2010) i el
Centre d’Art de Tarragona (2011) amb el compromís del suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

4. Instal·lació del Workshop “We Can Xalant” al
Centre de Producció Can Xalant de Mataró, 2009.
Fotografia: Can Xalant.

El juliol de 2008, la premsa recollia un canvi d’orientació del Centre d’Art Santa
Mònica. Governava la conselleria de Cultura Joan Manuel Tresserras, i amb declaracions com “el Centre d’Art Santa Mònica (CASM), l’espai de la Generalitat
dedicat a l’art contemporani des de 1989, ubicat a la Rambla, ni tanca ni es desmantella, sinó que tan sols canvia de director i renova el seu projecte” el conseller
procurava suavitzar l’enrenou que va provocar en el sector de les arts visuals
un anunci d’aquestes característiques que apareixia arbitrari i sobtat. L’argument
principal era que aquest “centre d’art” havia de “canviar d’estil”, ser “inter i multidiscipinar”, millorar la seva projecció i la relació amb el públic. I per afrontar-ho
es parlava d’un model més proper “a un centre de cultura contemporània”.2

4

La qüestió és que la fugida cap endavant de tot aquell rebombori mediàtic
va forçar al Departament de Cultura a prometre un nou centre d’art per a
5
la comunitat artística, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona
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5. Exposició “El museu com a pretext” al Museu de
l’Empordà de Figueres, 2010. Fotografia: Toti Ferrer.

7
i amb la implicació de l’acabat de crear
Consell de la Cultura i de les Arts
(CoNCA). Paradoxalment, aquesta decisió evidenciava que el nou ASM ja
no es dedicaria a les arts visuals i per això en calia un altre? La promesa del
Canòdrom-Centre d’Art de Barcelona va esmorteir reclams, va alimentar noves expectatives i il·lusions, però calia –una vegada més!– tenir paciència.
Calia adaptar la rehabilitació de l’edifici als nous usos de centre d’art (fins
aleshores havia estat pensat com a biblioteca del districte), fer el projecte
artístic i cercar-ne les dotacions pressupostàries. Una fallida exposició preinaugural, a càrrec del CoNCA, deixava pas a l’elaboració del projecte i a un
concurs internacional –aquesta vegada sí– per nomenar-ne director.

El marc legal: els instruments

3 Llei 6/2008, de 13 de maig, aprovada pel Parlament de Catalunya.

El 13 de març de 2009 es va constituir el Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (CoNCA).3 La creació d’aquest nou organisme va ser la resposta
a una reclamació del sector cultural davant del Govern de la Generalitat de Catalunya al llarg de diverses legislatures per renovar les polítiques
culturals, millorar, ampliar i estabilitzar el suport a la creació, amb el convenciment que les polítiques de foment i d’expansió de la cultura s’han de
mantenir al marge dels canvis de govern.
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La llei de creació del CoNCA va suposar una nova gestió dels recursos públics
de suport a les arts. Sota uns criteris d’eficàcia i transparència, el seu objectiu principal era “la democratització d’una part de les polítiques culturals
a través de la participació i la coresponsabilització de membres provinents
dels sectors culturals i no dels partits polítics”. Es pretenia singularitzar el
tractament de suport a la creativitat, l’àmbit més fràgil i vulnerable de les
produccions culturals, i deslligar-lo de les seves problemàtiques respecte de
les indústries culturals, atenent especialment als criteris purament artístics i
culturals, als principis del risc, la innovació, el talent o la implicació social
i col·lectiva. I com a objectiu principal, “garantir la continuïtat de les polítiques culturals i planificar a llarg termini”.4 Posar en mans d’un organisme
independent del govern la responsabilitat d’organitzar la política de suport
i de promoció de la creativitat cultural i artística, no va ser una pràctica fàcilment assumible i tampoc especialment consensuada, malgrat la velocitat
amb què aquest organisme va començar a treballar i a moure fitxa.
El 14 de desembre de 2010, amb un govern en funcions a punt d’unes
eleccions, s’aprova el Decret de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts
Visuals de Catalunya. Resulta molt recomanable llegir-ne la introducció,
ja que el mateix govern hi reconeix actuacions poc sistèmiques de la seva

Dossier

41

6. Exposició “El repartiment” de Rogelio López
Cuenca al Centre d’Art la Panera de Lleida, 2012.
Fotografia: La Panera.

4 Carta de justificació de la dimissió de tretze dels
catorze membres del Plenari, el desembre de 2011,
amb motiu de la Llei 11/2011 (www.conca.cat).
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part, a diferència de les creacions dels sistemes d’arxius o de biblioteques
–que els ha permès un desplegament regular estable–, i pel que fa a les arts
visuals contemporànies reconeix el paper de les administracions locals.
Tot i que les actuacions públiques en arts visuals a Catalunya han crescut
notablement en els darrers temps” –dada absolutament certa–, parla d’un
desequilibri territorial, atès que les plataformes actuals són més fruit de la
dels teixits artístics i culturals sòlids i existents, que no pas d’una planificació, i això produeix “zones de més densitat i tradició”. Pretén “garantir
l’accés a la ciutadania a les arts visuals sense distincions i vetllar per la consecució del principi d’igualtat de tracte per a totes les persones i col·lectius.
Aquesta presència vol fer-se de manera coordinada amb l’Administració
local i els agents artístics del territori”.5
El decret de la xarxa es presenta com un instrument complementari al Pla
d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020,6 que determina les necessitats i els dèficits d’equipaments de la xarxa bàsica, que inclou els espais
d’arts visuals, per fomentar la construcció o millora de les instal·lacions
corresponents. Altrament conegut com el PECCat, aquest pla, liderat per la
Direcció General d’Equipaments –avui desapareguda–, va ser elaborat i debatut a partir d’un mètode de taules de treball sectorials amb la participació
àmplia de professionals actius de tot Catalunya. No va ser senzill definir estàndards en relació amb els equipaments d’arts visuals, des de la perspectiva
d’un pla que, massa sovint, equiparava necessitats i serveis al sistema de
biblioteques, arxius o teatres. Les especificitats del nostre sector provocaven
divergències o deslocalitzacions no sempre ben assumides.
El decret estableix tres categories d’equipaments de la xarxa:
A) Centres territorials d’arts visuals, el nombre dels quals no podrà excedir
de nou, que es finançaran sota el principi de paritat amb l’Administració
local (50%) a través d’un contracte-programa.
B) Espais d’arts visuals, sense límit de nombre. Les modalitats de vinculació
a la xarxa s’estableixen per conveni i també sota el principi de paritat.
C) Centres privats d’arts visuals d’interès públic, vinculats per la modalitat de suport genèric (que cal entendre com a subvenció ordinària, anual
i de lliure concurrència).

5 Document del decret de centres d’art (195/2010,
de 14 de desembre): http://www.gencat.cat/eadop/
imatges/5776/10344070.pdf.
6 Decret 40/2010, de 16 de març.

Els centres territorials hauran de desenvolupar funcions i requisits relatius a
recerca i desenvolupament del procés creatiu, i foment del pensament contemporani, i promoure l’actitud crítica. Hauran de disposar de recursos per a
la producció, espais d’exhibició, pla de comunicació, de gestió i viabilitat, i
impulsar mecanismes educatius i formació. Cadascun s’haurà de singularit-
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zar en una determinada línia de treball –per tal de dotar-se d’un valor afegit–.
Caldrà també que exerceixin aquestes funcions en el seu àmbit territorial, on
hauran de vertebrar, cooperar i prestar serveis entre la comunitat artística i
els agents socials i culturals, públics o privats. Necessiten un director i equip
tècnic. Els espais d’arts visuals tenen funcions similars, tot i que no els cal la
singularitat i poden funcionar amb un programador professional. Els centres
territorials d’arts visuals han de disposar de espai expositiu, espais per tallers
(amb tecnologia digital), aules, recepció, oficines, arxiu i magatzem.
Els contractes programa tindran una vigència de tres o quatre anys i per a
aquest període es descriuran els indicadors dels objectius generals i específics. La voluntat de la Generalitat és que el seu 50% d’aportació al finançament del centre es destini íntegrament a l’activitat. A efectes pràctics, els
avantatges del contracte programa (i suposem que per extensió també als
convenis) haurien de respondre a una voluntat compromesa de participació conjunta en la definició de la gestió i en el finançament a parts iguals
entre l’Administració local i el Departament de Cultura. D’aquests manera
es podria garantir una planificació a llarg termini i assegurar el compromís
econòmic i de disposició de crèdit per poder comprometre i tirar endavant
els costos derivats de la realització dels projectes i de les accions. El fet de
compartir criteris asseguraria l’equilibri entre els interessos locals i els territorials, evitant actuacions partidistes d’una administració o altra, sovint
difícils de combatre.
La disposició addicional quarta del decret de la xarxa reconeix i integra els
vuit següents centres territorials d’arts visuals: Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona; ACVic, Centre d’Arts Contemporànies; Centre d’Art La
Panera de Lleida; Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani
de Mataró; Centre d’Art de Tarragona; Centre d’Art d’Amposta; Tecla Sala,
Centre d’Art de l’Hospitalet, i Canòdrom. Centre d’Art Contemporani de Barcelona. I queda pendent una plaça per a la incorporació d’un nou centre en
el futur. Sembla doncs que finalment es disposa d’un full de ruta definit.
Ara bé, la realitat ens fa veure uns altres aspectes. La disposició addicional
primera, que compromet al govern a aprovar un pla d’inversions per als
centres territorials en el termini d’un any, ja ha caducat. I la disposició addicional segona, que indica que en el termini de dos anys d’entrada en vigor
del decret s’han de subscriure els contractes programa dels centres adscrits
a la xarxa, ha expirat el 16 de desembre de 2012. Passades les eleccions de
novembre i ben entrat l’any 2013, cap centre d’art té signat el contracte
programa per tres o quatre anys, i de moment la majoria d’ajuntaments hi
han estat aportant més del 50% del seu finançament.
En el decret, les estructures de coordinació de la xarxa quedaven adscrites
al CoNCA, però les diferències d’atribucions entre el Departament de Cul-
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tura mateix i aquest organisme en relació amb les seves funcions i el seu
pressupost –que quedaran molts restringits amb la Llei 11/2011, del 29 de
desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa–, en tornen la tutela a la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural.
El 22 de març de 2012, amb una posada en escena presidida pel conseller
Ferran Mascarell i participada amb tots els regidors de cultura dels municipis dels vuit centres d’art existents –que haurien de formar part del
Consell de Regidors de la xarxa–, es presenta públicament un document
que recull modificacions al decret, dibuixa el mapa de centres i espais d’art
contemporani, nomena coordinadora i en defineix les funcions.7 Un altre
pas endavant, que avui ja podem qualificar d’aparent. Amb l’argument clar
que la xarxa existirà “A partir de la convicció dels ajuntaments en la seva
aposta per l’art contemporani” o amb la versió curta també molt escoltada
de “l’ajuntament decideix”, la conselleria sembla que deixa en mans dels
municipis la responsabilitat del desplegament o desmantellament d’un decret, que ella mateixa ha proposat.

7. Presentació de la Xarxa de Centre d’Art de Catalunya amb el Conseller de Cultura Ferran Mascarell
i els regidors dels municipis implicats, 2012. Fotografia: Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
8. Taller “Jo veig el que tu no veus! Els nens exploren l’arquitectura”, dins el programa Òrbita BòlitCentre d’art Contemporani de Girona, 2011. Fotografia: Miquel Ribot.
9. Exposició “Costa Brava, 30 anys” de Joan Rabascall al Museu de l’Empordà de Figueres, 2011. Fotografia: museuEmpordà.

La vocació de servei públic és implícita a la gestió de les administracions,
siguin locals o generals. Ara bé, “garantir l’accés a la ciutadania a les arts
visuals sense distincions i vetllar per la consecució del principi d’igualtat
de tracte per a totes les persones i col·lectius”, tal com diu el decret, és un
mandat que, en clau de país, només pot exercir la Generalitat.
Finalment, el document aclareix que el Centre d’Arts Visuals de Barcelona
queda situat a Fabra i Coats –el Canòdrom i el seu director han caigut pel
camí–, i els vuit “reconeguts” estableixen relacions concèntriques amb el
MACBA i Arts Santa Mònica, que no forma part de la xarxa (?) i amb els
espais d’art dels seus àmbits d’influència territorial, que sí.

Què ha passat mentrestant amb els museus d’art?
Tot i que les obres d’art són princeses amb moltes més atencions patrimonials que les puntes de sílex, dins l’entramat dels museus catalans, els d’art
–i que no són a la capital o no pertanyen als bisbats– sempre han tingut un
paper més diluït que els d’història, ciència o arqueologia.
D’ençà de l’aprovació de la Llei de museus de l’any 1990, la Direcció General de Patrimoni Cultural dedicava els seus esforços a tancar els projectes
dels grans museus d’art (MNAC, MACBA, Episcopal de Vic), el Centre de
Restauració de Béns Mobles (CRBM), el Museu d’Història de Catalunya i un
incipient desplegament dels Serveis d’Atenció als Museus (el de Girona, l’any
1998). A grans trets, la tímida política de suport als museus territorials –la
gran majoria creats i suportats únicament per les administracions locals–
s’ha anat desplegant amb els anys en successives línies de suport orientades
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Centres d’Arts Visuals).
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a superar les deficiències detectades en el registre de museus, a través de
subvencions molt minsament dotades destinades a la millora d’equipaments,
documentació (DAC i MuseumPlus), funcionament i activitats.
Així com la Diputació de Barcelona des de 1990, a través de l’Oficina de
Patrimoni, té constituïda una Xarxa de Museus Locals (sota el lema, El museu més gran de Catalunya) i una Oficina de Difusió Artística (l’ODA), on les
accions per a les arts visuals han estat un referent durant molts anys, a la
resta del país no serà fins la presentació del Pla de museus de novembre de
2007, que s’estableixen les primeres bases per definir –per la Generalitat de
Catalunya– un mapa general de col·laboració, des d’on es podrien establir
nous sistemes de relació.
Amb les coordenades d’un treball en xarxa es volia aconseguir un major
equilibri entre els grans equipaments i els territorials. Es van definir dos
sistemes de xarxa: les temàtiques i les territorials. Les primeres lligades
a quatre museus nacionals (Ciència i Tècnica, MNAC, Història Natural i
d’Història, Arqueologia i Etnografia), i les segones a les diferents administracions locals competents. L’any 2009, la Diputació de Lleida signa un
acord amb la Generalitat per constituir i dotar de recursos econòmics la
XMLC-Terres de Lleida i l’any 2010 serà la Diputació de Girona qui signa per
la XMLC-Girona. Del desplegament dels SAM (unitats bàsiques d’assistència
en el territori), que també preveia el pla i de la viabilitat de dos dels museus nacionals citats que calia fer –i que va aixecar molta polseguera en
l’àmbit professional corresponent–, només hi ha hagut la inauguració del
SAM ubicat al Museu de Lleida, que esperem que no faci la fi de la migradesa d’objectius i de recursos que ha patit endèmicament el SAM de Girona.
Pel que fa referència al tema que ens ocupa, el dels museus d’art, aquest Pla
de Museus manifesta que “cal repensar, al seu moment, el model de relació
entre el MNAC i el MACBA i com els dos museus poden participar d’una
manera coordinada en la vertebració museística del patrimoni artístic del
país”.8 Aquesta discreta referència tampoc servia per destapar la caixa dels
trons que ha estat durant molts anys les diferències de criteris de col·lecció
i orientació que diferents grups d’opinió enarboraven respecte a les ocupacions temàtiques del MNAC i el MABCA, i que sembla que s’han pacificat
els darrers mesos, trencant la línia cronològica que, de forma explícita, els
dividia. Entrar en aquest terreny, però, ens ocuparia tot un altre article,
impossible d’abreviar aquí.
8 http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/ac
tualitat2/2012/20307plademuseusdecatalunya.jsp.
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/
docs/2012/03/07/14/53/0c248396-731f-473e-b40e2db2396498d3.pdf.

Ens ha calgut esperar, doncs, al nou Pla de museus de març de 2012 per
descobrir un nou dibuix que, organitzat per constel·lacions, faci referència
específica als museus d’art i, sorprenentment, es plantegi una relació entre museus i la xarxa de centres d’art i, encara més sorprenentment, parli
d’una col·lecció nacional d’art. Quatre museus de capçalera dirigiran el nou
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sistema d’acord amb el seu àmbit: història de l’art, història de la societat,
contemporaneïtat i ciències naturals. I aquests seran: el Museu Nacional
d’Art de Catalunya, el Museu Nacional de Ciències Naturals, el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona i un quart àmbit format a partir del Museu
d’Història de Catalunya, el Museu d’Arqueologia, el Museu d’Etnologia i
el Museu de la Ciència i la Tècnica (que caldrà unificar, sota un model de
museu de societat, ja present el 2007). Es configuren quatre xarxes territorials amb sis centres de referència a Barcelona, Tarragona, Terres de l’Ebre,
Lleida, Alt Pirineu i Girona, compromet la creació de la Col·lecció Nacional
d’Art, la Col·lecció Nacional de Fotografia i els Dipòsits Nacionals d’Art
i Arqueologia, es parla de polítiques de mecenatge. Però la gran novetat
d’aquest nou Pla és la creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,
un ens públic per a la gestió del patrimoni cultural català, regulat per la Llei
7/2011, de mesures fiscals i financeres, que ha fet tremolar al sector.
Partint de la base que, a part del MACBA, a Catalunya no hi ha cap museu
públic dedicat exclusivament a l’art contemporani més recent i que, qui més
qui menys, aplega obra d’art des del segle xix fins al xx (a excepció dels
monogràfics), el Pla assigna a la “capçalera” MNAC aixoplugar tots els museus d’art. A la “capçalera” MACBA li pertoca establir ponts de relació amb
els centres d’arts visuals, les fundacions, el CCCB i la Filmoteca. I, aquí, no
queden distingits els equipaments dedicats a fer i mantenir una col·lecció i
els que són considerats espais de producció/exhibició. Els uneix la dedicació
a les arts visuals contemporànies.
Amb tot, cal tenir present que tenim diversos fons d’art contemporani disseminats dins les col·leccions dels museus d’història o de qualsevol altre temàtica que el Pla no fa visibles. Aquests en tenen la titularitat o la custòdia
perquè sovint són l’única eina patrimonial del municipi. Caldrà, doncs, no
oblidar-los en casos d’actuacions i planificacions generals.

On són les col·leccions?
Si bé una de les funcions principals d’un museu és crear una col·lecció,
aquest ha estat l’aspecte eternament oblidat dins la planificació institucional: la col·lecció d’art contemporani català i l’ordenament de les polítiques
d’adquisicions, sigui a través d’un concepte de col·lecció nacional, a la francesa, o a través dels seus equipaments, com a d’altres estats europeus. Amb
la creació del MACBA, aquest va ser el mandat “no escrit” que, des de molts
àmbits, se li va adjudicar. Però no va ser el primer a executar, ni estava implícit en la seva missió. En realitat, “només” era un museu d’interès nacional,
amb molta participació de la societat civil (a través de la Fundació MACBA)
i de l’Ajuntament de Barcelona, i amb uns horitzons d’escala internacional,
que el duien a orientar la seva política d’adquisicions i exposicions més enllà
del concepte “nacional”, que lluïen altres grans equipaments del país.
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Amb tot, quan el Fons d’Art de la Generalitat, iniciat l’any 1983, va deixar
d’existir l’any 2005, el buit instrumental (lligat a una partida d’adquisicions)
va acabar de deixar orfe el seguiment de bona part de la creació catalana
contemporània. No sabria dir quantes persones la van enyorar, la continuïtat d’aquell fons, però el que sí que és cert és que es perdia una part de
la cadena, i tot l’espectre d’aquesta escena que no ha cobert el MACBA ha
quedat en mans de les fundacions privades, el col·leccionisme particular i
els esforços esporàdics –mai suficients– que han dut a terme els municipis
a través dels seus programes expositius, dels formats de biennals o de les
irrisòries partides per a adquisicions dels museus locals. Sense visió de conjunt: els criteris? obviament, aleatoris; la col·lecció? arbitrària.
Entre els diversos encàrrecs d’anàlisi del sector que va rebre el CoNCA, hi
havia la “Diagnosi i pla d’actuació en matèria d’adquisicions públiques d’art
a Catalunya”, presentada el juliol del 2011, on després de fer la radiografia
de la situació de la patrimonialització de l’art a casa nostra, evidencia les
immenses llacunes que patim i la poca inversió de recursos públics que ha
tingut, i defensa recuperar el Fons Nacional d’Art de la Generalitat, elaborar
un pla d’adquisicions prioritàries en el període 2012-2020 i dotar-lo d’un
pla de finançament que tingui una aportació equivalent de recursos públics
i privats. “El fons hauria d’ajudar tant els museus nacionals o d’interès nacional, com els museus territorials, així com impulsar la compra de produccions d’art contemporani produïda pels centres d’art i estimular el mercat”.9
La idea general del document, de fa uns anys compartida per molts, és la
d’avançar cap a una col·lecció pública única, que compacti serveis i amb una
redistribució més justa i equilibrada que permeti una coherència en el discurs
artístic i la rendibilitat i visibilitat cultural dels fons. També s’analitzen els sistemes fiscals de diferents països europeus i l’estatal i català, per tal de recomanar noves mesures que equilibrin la balança entre l’Estat i Catalunya, ja que la
majoria de recursos públics de l’Estat reverteixen en favor dels museus estatals.
Malgrat el primer pas d’aquesta diagnosi, el primer obstacle per avançar
radica en la poca difusió dels continguts dels fons públics i/o de fundacions
privades amb suport públic entre els professionals mateix –la informació a
disposició a la xarxa és escassa i maldestra. Tampoc hi ha una bona capacitat de moviment i intercanvi d’obres entre les col·leccions existents i les
polítiques d’adquisicions són tímides i poc estandarditzades, com ja hem
comentat. El model endegat pel MACBA i La Caixa amb la voluntat de treballar en comú amb les dues col·leccions, un a priori celebrat, no sembla
trobar l’impuls i el seguiment entre altres institucions i museus del país,
com es podria desitjar i esperar.
10. “Els límits del llenguatge”. Workshop a Can Xalant de Mataró, 2011. Fotografia: Can Xalant.
9 www.conca.cat/publicacions.
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Com interactuen els museus d’art i els centres d’art?
A Europa els centres d’art o kunsthalles són una peça important dins de
l’ecosistema artístic. Com els agrada definir-los a la AAVC, “entre el museu i
la galeria d’art, acompleixen una funció equivalent al departament d’R+D+i
d’una empresa o política industrial. Són motors generadors de l’art més
experimental. Produeixen i difonen els projectes artístics més arriscats que,
posteriorment, potser validarà el museu –incorporant-los al patrimoni públic– o el mercat. Són els responsables del suport a les noves pràctiques artístiques “non profit” basades en la recerca, la crítica o la mediació social”.
La major part de centres d’art que avui formem part de la xarxa, sorgien
d’iniciatives municipals o del teixit associatiu sensibles a la creació artística contemporània que no havien trobat en “l’espai museu” del seu entorn
–òbviament sempre hi ha alguna excepció!– la receptivitat corresponent a
les propostes de l’art contemporani. No totes aquestes iniciatives pretenien
fer un museu d’art contemporani a cada ciutat, però estava clar que hi havia una disfunció de criteri i qualitat entre el contingut dels fons que anaven
aplegant i les disponibilitats o els interessos de les plataformes on mostrar-lo.
La gran reivindicació era que l’obra conservada dels artistes contemporanis
“no es veia a les exposicions permanents de cap museu”. Val a dir que, en
general, “el discurs que hi voldríem veure”, no era de bon trobar o organitzar només amb els elements de les col·leccions territorials.
Quan es va començar a gestar el projecte de la xarxa de centres d’art, es va
decidir que no farien col·lecció, que no serien centres patrimonials. Quedaven
alliberats d’una sèrie de servituds de gestió i característiques d’equipament.
La intenció, hem de suposar, era reservar aquesta tasca als museus, però
aquest dibuix no l’hem vist mai ni esbossat. I mentrestant, els centres d’art
han abocat molts recursos en produccions interessants d’art contemporani,
de les quals no n’ha quedat pràcticament cap testimoni als museus. No s’han
tingut en compte les possibilitats de col·laboració existents, ni s’han escoltat
els reclams d’un sector de museòlegs/programadors, que sí que valoràvem
les virtuts de treballar aquestes aspectes en comú. Unes virtuts que, al nostre
parer, tancaven el cercle de suport a l’artista-recerca-producció-exhibiciópreservació-difusió-educació-públic amb l’adquisició d’obra d’art i la creació
d’una col·lecció d’art contemporani català, que rendibilitzaria amb coherència i criteri la inversió pública feta en les arts visuals contemporànies.

L’efecte dominó d’un sistema massa feble
Durant tot aquest període hem estat treballant dins els paràmetres d’un
sistema públic. Tenim plataformes estables que són viables i lluiten per a la
continuïtat del caràcter professional del sector de les arts visuals i de la gestió cultural. S’ha debatut, s’ha buscat consens, s’ha generat públic i opinió
crítica. S’ha planificat, ordenat i legislat. Tot i que, paradoxalment, aquest
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desplegament d’instruments ha acabat sent un parany, en lloc del paraigua
que ens hauria d’aixoplugar. La crisi econòmica i una gestió administrativa
deficient –del finançament compromès– ens ha col·locat en una situació
molt propera al col·lapse.
El febrer de 2012, l’Ajuntament d’Olot anunciava el tancament de l’Espai
Zer01. Petit i sostenible, amb una trajectòria impecable, era un espai de
referència nacional. No semblava una qüestió només de finançament propi
–l’estalvi era de 30.000 euros i un contracte laboral–, però la decisió municipal va resultar sobirana malgrat la inversió de recursos que hi havia dedicat durant anys el Departament de Cultura, a través de la línia de subvenció
per a programacions estables d’arts visuals contemporànies. Cap intenció de
marxa enrere malgrat les nombroses mostres de suport i indignació del sector que hi va haver arreu. Que l’activitat que s’hi duia a terme fos d’interès
nacional, territorial i local no el protegia. Que fos el candidat natural per ser
el primer espai d’art de la xarxa amb conveni, dins el marc legislatiu que
oferia el decret de centres d’art, tampoc.
Encara més escandalós ha resultat que al mes d’octubre s’anunciï el tancament de Can Xalant, un dels vuit centres d’art de la xarxa, integrat per
decret. L’Ajuntament de Mataró decideix. Decideix i tria tancar un centre
d’art i pensament reconegut internacionalment, i opta per mantenir oberta
la col·lecció privada d’art contemporani del Museu Bassat, sostinguda amb
pressupost públic.
Entremig, hi ha hagut un devessall de situacions lamentables que emeten
senyals negatius dia sí, dia també. El desplegament del decret no s’activa, el
Pla de museus tampoc. Les expectatives s’han fos i, observat amb perspectiva, semblem especialistes del fer i desfer. Diverses peces del dominó han
caigut o estan a punt de fer-ho perquè els ajuntaments no tenen capital per
finançar la part de despesa complementària que correspon a la Generalitat
o per iniciativa pròpia. La professionalització es perd, les programacions es
debiliten i el públic es dilueix. El sector cultural també està enviant moltes
persones a l’atur. La gran majoria, però, no formaran part de l’estadística oficial perquè no seran beneficiaris de subsidis. Malgrat que continua en boca
que som un sector estratègic per al futur i la modernització del país –ara que
el volem diferent–; malgrat el capital humà i intel·lectual que s’hi dedica;
malgrat som el sector econòmic més barat en inversió de recursos públics.
El Pla estratègic de cultura 2011-2021 i l’Acord Nacional per la Cultura
diu que “posa les bases per garantir l’eficiència dels recursos, la seva ordenació i la creació de relacions més operatives i millor coordinades entre les
diferents administracions”10. De les eleccions del 25 de novembre sorgirà un
nou Govern i una nova conselleria de Cultura. Però atenció, perquè enfront
els successius atacs d’amnèsia que patim en aquest país i les ingerències

Dossier

51

10 http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20110719/01.htm.
http://www.acm.cat/noticia/350/generalitat/presenta/acord/nacional/cultura/acm.
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=167349&idioma=0&departa
ment=14&canal=15.

Museus i centres d‘art de Catalunya. A la perifèria del sistema cultural

polítiques, econòmiques i socials de tota mena que es van succeint en la
planificació i/o el desballestament de la cultura, l’estat de paradoxa se’ns
converteix en paradigma. Volem que aquest sigui el model?
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Museu, art, museografia
CARLES FARGAS i ANTONI GARAU
Treballen des del 1991 en l’àmbit del disseny museogràfic, el disseny d’exposicions i la comunicació del patrimoni cultural

El museu d’art exemplifica, potser millor que cap altra tipologia de museu,
l’emergència del concepte de patrimoni i
la seva inserció en el relat històricament
construït i socialment compartit amb què
ens expliquem a nosaltres mateixos en què
consisteix la nostra cultura. De la mateixa
manera, la recepció de l’obra d’art, en el
context de l’espai públic que és el museu,
revela la naturalesa de l’operativa simbòlica de l’exposició. Finalment, la museografia, el conjunt d’estratègies que proposen i
disposen uns particulars procediments de
recepció, determina les lògiques de producció de sentit que tenen lloc en l’exposició.
Els museus, els d’art inclosos, ja no són,
però, a ulls del visitant, només exposició. La
diversificació de l’oferta, el valor icònic de
l’arquitectura recent i el desplegament del
museu en l’entorn virtual han descentrat la
museografia dels museus d’art.

En el catàleg de l’exposició Joan Miró. 1893-1993, que la Fundació Miró
va organitzar amb motiu del centenari del naixement de l’artista, hi llegim:
“Partim de la convicció que les peces seleccionades poden ser, per elles mateixes, prou eloqüents. Com sigui, però, que la Fundació Joan Miró conserva
en els seus fons una col·lecció –única al món– de dibuixos preparatoris de
pintures, carnets de treball, croquis, anotacions, esquemes... –donada per
l’artista a la institució que va crear–, s’ha considerat del tot necessari oferir
aquest material a la vista del públic, en connexió amb les creacions definitives” (“Joan Miró. (1893-1993)” (1993), p. 23).
Aquest breu paràgraf defineix suscintament l’estratègia central de l’exposició
que presenta. Les tres idees que enuncia podrien, però, aplicar-se pràcticament a qualsevol exposició d’obres d’art en el context del museu. Aquestes
idees són: 1) Les obres que s’exposen són “eloqüents” per si mateixes. S’entén
que l’obra d’art està plena de significat i que aquest significat és susceptible
de ser aprehès pel visitant sense mediació. 2) La institució-museu conserva
uns objectes d’elevat valor (únics al món), és a dir, patrimonialitzats. 3) La
museografia posa en relació uns objectes (dibuixos preparatoris, etc.) amb
uns altres (les creacions definitives) en benefici d’una millor comprensió de
l’obra pel visitant.
En poques línies han aparegut molts dels mots clau que podríem utilitzar
per analitzar allò que anomenem la museografia dels museus d’art. Farem l’exercici d’ordenar-los en funció de la tríade museu, art, museografia
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que encapçala aquestes pàgines. Els termes convicció, Fundació Joan Miró,
fons, peces, col·lecció i institució correspondrien a l’àmbit del museu. Els
mots eloqüents, dibuixos preparatoris, pintures, carnets de treball, croquis,
anotacions, esquemes, artista i creació entrarien dins de l’univers semàntic
de l’art. Finalment, les paraules seleccionades, oferir, material, vista i connexió entrarien dins de la museografia.
Hem recol·locat pràcticament totes les paraules que ens interessaven; totes
menys una: públic. No perquè ens interessi menys, sinó perquè podria ben
bé afegir-se a qualsevol dels tres llistats. Tant el museu, com l’obra d’art,
com la museografia tenen el públic com a destinatari. Públic és, precisament, la paraula clau. Com que l’apropiació estètica de l’obra pel visitant
sembla l’objectiu central, si bé sovint implícit, de la posada en exposició
de les col·leccions en els museus d’art, intentarem reflexionar, en aquestes
pàgines, al voltant de la recepció de l’obra d’art. Mirarem d’esbrinar en què
consisteix, com es produeix i què la determina. Per fer-ho parlarem, i en
aquest ordre, de museus, d’art i de museografia.

Allà on l’art es fa veure (A propòsit del museu i de l’exposició)
El museu d’art és, a través de l’exposició, el lloc on l’art se’ns ofereix a la
mirada. Ens equivocaríem, però, si plantegéssim la relació entre l’obra d’art
i l’espectador com un fenomen que concerneix només aquests dos pols.
La visita a una exposició implica una situació de caràcter comunicacional
força complexa. La mirada del visitant està fortament condicionada per un
compendi heterogeni de convencions, normes, expectatives i coneixements
que conformen un hàbit perceptiu. L’exposició, en tant que entorn visual,
incorpora aquest hàbit i es converteix en un dispositiu de gestió material
i simbòlica de la relació entre el visitant i l’obra d’art (Nel, 1992). Amb
l’exposició el museu esdevé un lloc social d’organització simbòlica que produeix, entre altres efectes, la legitimació de les obres d’art.
La visita a una exposició comporta, a més, l’activació de determinades pautes
corporals. L’actitud de concentració de la mirada, clau en l’hàbit perceptiu del
qual som captius, exigeix la desactivació d’altres sentits (l’oïda, el tacte...), de
la mateixa manera que l’audició d’un concert de música clàssica pressuposa
la immobilitat de l’audiència. L’exposició demana una particular disposició del
cos dins l’espai i una determinada gestió del moviment. El disseny, l’articulació
de l’espai a través dels elements físics i materials que componen la mostra,
dirigeix el recorregut del visitant i de la seva mirada, respectant aquest sistema implícit de codis i convencions, fent veure el que el museu, en tant que
institució, determina que val la pena mirar. Aquest és el sentit de la posada
en valor que s’esdevé en l’exposició. Fer veure, induir a la mirada, significa
també, i paradoxalment, simular, adoptar una (falsa?) aparença. Hi ha, doncs,
en l’exposició una dialèctica entre el que es mostra i el que no es veu, un joc
entre el que és visible i invisible. Rere la mise en visibilité s’entreveu la mise en
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discours (Davallon, 1992). És aquest discurs, explícit o implícit, que s’encarna
a través de la presentació de les obres en el lloc (lloc en tant que espai i institució) el que fa aparèixer un més enllà de la mirada.
Aquest més enllà de la mirada al qual apunta l’exposició té, en el cas de
l’exposició d’objectes d’art, una especial complexitat. El visitant del museu
d’art és requerit, a partir de les estratègies de valorització que desplega
l’exposició, a contemplar l’obra d’art amb la finalitat de captar alguna cosa
que no es veu a “primer cop d’ull” i obtenir-ne un gaudi estètic. Simultàniament tots els recursos contextualitzadors amb què l’exposició envolta l’obra
d’art (des de l’etiqueta identificativa fins al més sofisticat mecanisme de
realitat augmentada) proposen al visitant que traspassi l’objecte per veurehi més enllà, la tècnica, l’autor, l’estil, el context social, l’època...
Aquest joc de forces que semblen actuar en sentits oposats s’insinua ja
en el naixement mateix del museu com a institució i de l’exposició com
a “interfície” de la interacció entre museu i societat. S’ha assenyalat de
manera recurrent la creació del British Museum, el 1753, d’una banda, i
l’obertura a París, el 1793, del Museum Central des Arts, primera denominació del Louvre, de l’altra, com l’origen d’aquesta doble ànima del
museu. El British Museum va néixer com a imatge del progrés científic
i tecnològic de la nació britànica, amb la finalitat d’actuar com a centre
de producció i divulgació d’una cultura científica que era a la base del
desenvolupament econòmic de la burgesia en ascens. El Museum Central
des Arts, per la seva banda, es va obrir al públic per fomentar la identitat nacional basada en els ideals del nou règim i es va constituir com a
imatge exemplar del lliurament a la ciutadania d’uns tresors artístics fins
aleshores en mans de la reialesa i l’aristocràcia.
En el sorgiment d’aquests dos museus arquetípics, Davallon assenyala com
a tret comú –i decisiu– en la construcció de la matriu institucional del museu, l’emergència del concepte de patrimoni (Davallon, 1992). El concepte
de patrimoni, entès com a conjunt de béns destinats a l’apropiació simbòlica
de la col·lectivitat, transmuta, per dir-ho així, els objectes, els institucionalitza i els transforma en “obres”, en el sentit modern del terme, objectes
susceptibles de ser apreciats per ells mateixos, valorats, en definitiva, per un
segment “il·lustrat” de la població.
És en l’exposició on s’instaura aquest nou estatut de l’objecte i on es defineixen les relacions entre els objectes patrimonialitzats, el públic i el discurs
institucional del museu basat en un “saber” de referència, estable, reconegut i reconeixible que, en el cas dels museus d’art, és el que correspon a la
disciplina de la història de l’art. Així, ja a començaments del segle xix el
Louvre passa a mostrar les seves col·leccions en una successió de sales ordenades cronològicament i estilísticament, i esdevé el prototip historiogràfic
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1 i 2. Museu Nacional Suís. Zurich. La història, la
cultura i l’identitat suïsses a través d’una col·lecció
heterogènea. Fotografia i ©: Antoni Garau.

2

del museu modern, caracteritzat per l’establiment d’un relat lineal on l’art
evoluciona des de la foscor dels “primitius” fins al “triomf de la veritat” en
l’època moderna.
L’existència d’aquest saber de referència compartit que proporciona la història de l’art té un doble efecte legitimador. En primer lloc, en l’exposició
el públic hi reconeix la posada en escena del discurs acadèmic en què el
museu fonamenta la tria i l’ordenació de les obres exposades. L’exposició és
així el lloc de la producció d’aquest discurs i al mateix temps n’és l’efecte.
En segon lloc, el públic –el grup de ciutadans a qui s’adreça l’exposició en
tant que en reconeix el valor–, pot apropiar-se simbòlicament dels objectes
del museu. Reconeixement i apropiació són, precisament, els atributs que
converteixen aquests objectes en patrimoni. D’aquesta manera, la visita al
museu és la repetició d’aquest ritual de reconeixement/apropiació que fa
que el visitant, en la mesura que és capaç de situar l’obra en la història de
l’art, conferint-li valor, experimenti la trobada amb l’art com una presa de
contacte amb el món transcendent del patrimoni entès com a manifestació
suprema del geni humà (Davallon, 1992).
Tot i que aquesta situació de trobada, de reunió o de topada depassa, com
hem vist, la simple relació entre l’individu i l’objecte, podem dir tanmateix
alguna cosa d’aquesta relació? En el cas de l’exposició “pura” de l’obra
d’art, s’esdevé una mena d’identificació entre els dos pols del dispositiu
comunicacional: d’una banda, el conservador que presenta el patrimoni
que ell mateix conserva, es comporta com el més competent dels visitants,
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mentre que el visitant, que es dirigeix a la trobada de l’objecte, no fa sinó
adoptar en certa manera el rol de conservador (Davallon, 1992). Hauríem de
concloure que en aquesta mena d’acte comunicatiu circular, el dissenyador,
en la mesura que treballa “per delegació” del conservador, adopta també
aquest rol de visitant altament competent. Encara més, en comunió amb el
discurs del conservador, la mirada “experta” del dissenyador construeix una
imatge de l’objecte encaixada en aquest discurs; imatge que s’ofereix a la
mirada del visitant en substitució de l’objecte mateix. L’obra d’art, vist així,
quedaria velada rere l’aparença “construïda” per l’exposició.

I la bellesa, què? (A propòsit de l’obra d’art)
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, començaments dels anys vuitanta, classe de Dret matrimonial, primer curs. El professor desplega amb oratòria magistral els conceptes fonamentals de l’assignatura: història, jurisdicció,
capacitat de les parts, consentiment… De cop, una alumna, asseguda a segona
fila, aixeca el braç, visiblement contrariada i pregunta: “Y el amor, ¿qué?”.
Aquesta anècdota l’explicava un bon amic, advocat, el dia de les seves noces
per fer referència, precisament, a allò que tot i que es viu amb una intensitat
potentíssima i és crucial en la nostra vivència, s’esmuny de l’intent racional
de donar sentit a les coses. La pregunta de la noia de la segona fila que,
formulada enmig d’una classe de Dret matrimonial, indueix com a mínim al
somriure, prendria un caràcter ben diferent si s’hagués formulat, posem per
cas, en una classe d’Introducció a l’ètica a la Facultat de Filosofia.

4

Canviem el terme central de la pregunta, en comptes d’amor posem-hi bellesa, i formulem-la contra un discurs que pretén explicar sociològicament
l’art, el museu, la cultura. La pregunta quedarà igualment desencaixada i
podrà ser qualificada d’ingènua. Tota disciplina construeix l’objecte del seu
estudi, de manera que certs conceptes, certes qüestions, resultaran del tot
improcedents. La pregunta, malgrat tot, no deixa de tenir sentit en el context del museu i està present, en més o menys grau, en l’ànim del visitant
que s’acosta a una exposició d’art. Eixamplem una mica el camp semàntic
del terme clau de la pregunta i substituïm-lo per emoció estètica, o per gaudi
estètic. La pregunta pren ara ressonàncies kantianes i sembla obligar-nos a
pouar en la filosofia de l’art i en l’estètica en tant que branca de la filosofia.
Però, de la mateixa manera que l’antropologia cultural, la disciplina sociològica pren com a objecte de la seva anàlisi també la cultura, concepte que
inclou òbviament la producció dels discursos de i sobre la cultura, entre els
quals els constituïts per les disciplines de la filosofia de l’art i de l’estètica.
Bourdieu ens avisa: “Todo análisis esencial de la disposición estética, la
única forma considerada socialmente como ‘correcta‘ para abordar los objetos designados socialmente como obras de arte, es decir, como objetos que
a la vez exigen y merecen ser abordados conforme a una intención propia5
mente estética, capaz de reconocerlos y constituirlos como obras
de arte,
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3 i 4. Museu Nacional d’Art de Catalunya.Barcelona.
Exposició permanent versus exposició temporal. Fotografia i ©: Antoni Garau.
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está necesariamente destinado al fracaso: en efecto, al negarse a tener en
cuenta la génesis colectiva e individual de este producto de la historia, que
debe ser reproducido por la educación de manera indefinida, dicha forma de
análisis se incapacita para restituirle su única razón de ser, esto es, la razón
histórica en que se basa la arbitraria necesidad de la institución” (Bourdieu,
1988, p. 26-27).
7
Amb el discurs sociològic encara al retrovisor –sabem que ens serà impossible negligir-lo– volem plantejar-nos una doble pregunta: hi ha en l’objecte
artístic alguna qualitat inherent que en determini la contemplació estètica?,
i quina relació hi ha entre el gaudi que suposadament comporta la contemplació estètica i l’atribució de significat a què sotmetem l’obra d’art?
La doctrina de l’art pour l’art, resultat del progressiu “culte a la bellesa”
que es va instaurar a partir del Renaixement, concep l’obra d’art com a
forma ideal destinada a la pura contemplació estètica, desvinculada de tota
funció social. Bona part dels moviments de les avantguardes històriques,
en encaminar l’art cap a l’abstracció i la dissociació radical de la realitat,
van seguir immersos en aquest paradigma. D’altres, però, van qüestionar
radicalment la idea de la contemplació estètica com a finalitat única de l’art
i van apostar pel poder de l’art a l’hora de transformar la realitat, mirant
de restituir-ne la funció social i de contribuir a la creació de nous ordres
visuals, cognoscitius i, en definitiva, polítics. La desfeta que significà la
Segona Guerra Mundial va comportar, però, l’esmicolament del projecte
utòpic de les avantguardes.
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L’art de la postguerra, retornant a l’esfera ideal, va aspirar a la internacionalització proposant-se com una mena de nou esperanto que prenia els
seus fonemes i la seva sintaxi de l’art americà emergent (Clair, 1998). El
formalisme va donar cobertura, des de la crítica d’art, a aquesta proposta
de lingua franca que pretenia fer tabula rasa del passat. “Arte de puro formalismo, no se afirmaba tan resueltamente ‘moderno‘, sino por ser el único
en pretenderse puro de toda contaminación, sin vínculos con el pasado, sin
memoria, sin deudas ni remordimientos. Puesto que el sujeto se había hecho
culpable, convenía olvidarlo. Y desaparecido el sujeto de una obra en la que
el sentido se había abolido, convenía no disfrutar en adelante más que de
un puro juego de formas y colores que nada recordara. Así descontaminado,
lavado, purificado, aclarado y escurrido todo indicio de humanidad, todo
humor, toda supuración y todo llanto, la obra afirmaba su triunfante autonomía de objeto” (Clair, 1998, p. 74).
La creença en la possibilitat d’un accés universal al coneixement de l’art
per si mateix, que forma part, encara avui dia, de l’expectativa socialment
compartida amb què ens enfrontem a l’obra d’art, exercí una influència
decisiva en la configuració dels museus contemporanis. El museu, el lloc
privilegiat on l’art podia ser reclòs per aparèixer com a autònom en la seva
autoreferencialitat, va assumir els principis del formalisme. Tot i el tabú pel
que fa a la utilització del terme bellesa en el discurs de la crítica d’art –com
si l’ús del terme, massa banal, comportés una mena d’estigma–, la noció
filosòfica de l’estètica va ocupar un lloc central en la realitat artística de la
postguerra. “En sus días de esplendor, el formalismo nos ofrecía maneras de
mirar el arte entendido como objetos internamente compuestos según ciertos
principios del diseño. (...) En sí, el formalismo aportó un modo universal de
comprender obras de toda clase, independientemente de su origen histórico o
cultural y eso, más que ninguna otra cosa, desterraría el modelo progresivo
de la evolución artística imperante desde el Renacimiento hasta finales del
siglo XIX” (Danto, 2005, p. 182).
A partir dels anys seixanta es va reprendre el camí que havien iniciat moviments com el dadaisme i, com a conseqüència, bona part del que s’havia
considerat part integrant del concepte d’art va ser qüestionat i abolit, “No
sólo la belleza o la mimesis: casi todo lo que había ocupado un lugar de relieve en la vida del arte se eliminó de cuajo” (Danto, 2005, p. 23). L’expansió
quasi infinita dels llenguatges de l’art, sovint sota la consigna de dissoldre
l’art en la vida i desmitificar el sistema de l’art, va induir a la generalització
dels discursos crítics entorn del museu. El museu d’art va mirar de respondre-hi buscant noves formes de relació i d’interacció amb la societat i,
esperonat també pel pes creixent del punt de vista de l’antropologia cultural
en el discurs museològic, va reorientar l’explotació de les seves col·leccions
sota un paradigma educatiu, simultaniejant dues vies: la de l’educació artística, allò que s’ha acabat anomenant capacitació de nous públics, i la de la

Dossier

59

5

6

7

5, 6 i 7. Museu Nacional d’Art de Catalunya.Barcelona. 2006. Exposició Grans mestres de la pintura europea.The Metropolitan Museum of Art, Nova York.D’El
Greco a Cézanne. Aproximació estètica a l’obra d’art.
Literalment. Fotografia i ©: Antoni Garau.
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comprensió cultural, proposant l’obra d’art com a mitjà per al coneixement
d’una cultura o d’una època.
La interpretació formalista ha seguit, no obstant això, present en major o
menor grau. No debades va ser “un error bien fundado. (...) Si entendemos,
en efecto, que en el signo artístico la forma se ha ’acercado‘ al contenido, el
significante al significado, no puede extrañarnos que haya nacido la ilusión
formalista de que el contenido desaparecía o dejaba de tener importancia.
(...) Confundiendo, muy burguesamente, valor con esfuerzo, no pudieron
entender que tuviera valor ni importancia alguna aquel elemento al que no
costaba llegar puesto que la obra de arte, literalmente, nos transportaba a
él. (...) Al no notarse, en el signo estético, el paso del significante al significado, pudo pensarse que se había eliminado éste, cuando la realidad era
exactamente la contraria: que había sido integrado a la realidad física del
signo” (Rubert de Ventós, 1989, p. 381-382). Concepcions com aquesta, que
defineix l’obra d’art com a objecte significat o, segons la fórmula d’Umberto
Eco, com a obra oberta, que posaven l’accent en la particular naturalesa
comunicativa de l’obra d’art, van indicar el camí per superar la interpretació formalista. La dimensió comunicativa s’ha convertit, d’ençà d’aquestes
formulacions, en el focus del consens social actual sobre la concepció de
l’art. L’evolució, a més, de les manifestacions artístiques al llarg de la segona meitat del segle xx, amb la seva ruptura contínua de models i esquemes,
ha posat progressivament l’accent en el qüestionament dels mecanismes
de significació que actuen en l’obra d’art, i així ens ha anat educant en el
reconeixement del procés contínuament obert que ens ofereix.
Podríem dir, aleshores, que en el missatge artístic el pes específic dels recursos formals i la coherència estructural amb què es presenten se’ns imposen
i ens aturen en la nostra fal·lera per anar, sense més, al significat. No es
deixen travessar ni passar de llarg, sinó que es queden adherits al significat
que tenen. “La palabra o forma poética sería aquella que nos sorprende y
nos dice antes de que tengamos tiempo de prepararnos para asimilarla:
aquella que ‘excita‘ la imaginación, el sentimiento o el mismo pensamiento, porque nos sorprende sin el aparato conceptual idóneo para integrarla,
comprenderla y esterilizar así su valor percusivo y progresivo” (Rubert de
Ventós, 1989, p. 401). L’emoció estètica seria l’efecte d’una mena de curtcircuit del nostre hàbit interpretatiu, una “fuga” en el nostre procés de creació
de sentit i un col·lapse en el nostre mecanisme d’atribució de significat. En
paraules de Jorge Wagensberg: “La emoción o el goce del arte corresponde
(...) al creer conocer de la mente contempladora y a la intensa complicidad
que tal cosa supone para con la mente creadora. (...) Conocer y comprender en arte versa sobre conocer y comprender cuál es la complejidad que
inquieta al creador, pero no necesariamente a comprender tal complejidad”
(Wagensberg, 1985, p. 104).
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Identificar la complexitat i aturar-se, com qui intenta sense èxit retenir a
imatge la impressió d’un déja-vu. Té això alguna cosa a veure amb el que
Roland Barthes anomena punctum? En l’exercici d’explicar-se a si mateix
el perquè i el com de l’atracció que sent per certes fotografies, Barthes formula l’existència, en la imatge fotogràfica, de dos elements, l’studium i el
punctum. L’studium té a veure amb el que l’observador capta de les intencions del fotògraf, el que, en virtut de la pertinença al mateix univers
cultural, l’observador pot “llegir” sense esforç en la imatge. El punctum és
alguna cosa que pertorba l’studium, “que sorgeix de l’escena com una fletxa
i se’m clava” (Barthes, 1980, p. 48). Sense punctum les fotografies desperten
en Barthes només un interès vague, desapassionat. El punctum es troba, com
per atzar, en un detall que canvia la lectura que la gent fa de la imatge, “es
tracta d’una agitació interior, (...) la pressió de l’indicible que malda per ser
dit” (Barthes, 1980, p. 48). El punctum indueix a la intensificació de la mirada. “Si una fotografia em plau, si m’atreu, m’estic una estona contemplantla. Què faig durant aquella estona? La miro, l’escruto, com si volgués saber
més coses sobre l’objecte o la persona representats. (...) tinc ganes d’ampliar
aquell rostre per veure’l més bé, per conèixer la seva veritat (...) descomponc
les fotografies i les amplio i, per dir-ho així, les passo al ralentí per tenir
temps, finalment, de saber. La fotografia justifica aquest desig, encara que no
el pugui satisfer” (Barthes, 1980, p. 129).
Desig (de saber) insatisfet. No deixa de resultar paradoxal que les arts plàstiques, tot i passar per ser la manifestació de l’art per excel·lència, produeixin
per al consum cultural obres en certa manera “fallides”, perquè no semblen
proporcionar el plaer que prometen. Sabem que això es pot interpretar en
la lògica de la distinció (Bourdieu, 1998) que situa les creacions de les arts
plàstiques com els béns culturals més distingits, la qual cosa implica que
siguin els més “difícils”; difícils d’apropiar-se’n materialment pel seu preu
de mercat, però també difícils, potser fins a la impossibilitat, d’apropiar-se’n
simbòlicament. El cert és, però, que el secret atrapa. “Si és feta per ser vista,
contemplada, per què la pintura amb la seva densitat ens captura i allarga
la visió? Potser és que té alguna cosa que no s’hauria de poder veure. El seu
secret, absent però representat, enganxa la mirada que tanmateix no aconsegueix veure’l. I així anem mirant” (Salabert, 1986, p. 83).
Si l’obra d’art es comporta, com l’erotisme en contraposició a la pornografia, allargassant el plaer que produeix la intuïció del que no es veu, el plaer
que n’obtenim és, en primera instància, el plaer de l’espera, “Puesto que
la emoción nace al interrumpirse la regularidad, la tendencia a la forma
buena, (...) intervienen unas expectativas: previsiones de la solución, prefiguraciones formales en las cuales se resuelve la tendencia inhibida. Como la
inhibición perdura, emerge un placer de la espera, casi una sensación de impotencia ante lo desconocido; y, cuanto más inesperada es la solución, más
intenso es el placer al verificarse” (Eco, 1992, p. 55). El fet que l’obra d’art
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8, 9, i 10. Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. 2009. Exposició Barceló
abans de Barceló. 1973-1982. La museografia incorpora l’arquitectura. Fotografia i ©: Antoni Garau.
11 i 12. Museum Rietberg. Zurich. Un museu que s’autodefineix. Fotografia i
©: Antoni Garau.
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sembli referir-se a moltes coses alhora i a cap en concret produeix aquesta
sensació d’espera plaent, d’espera d’un significat que no acabem de captar,
no perquè no n’hi hagi, de significat, sinó perquè n’hi ha en excés. Per això
el missatge artístic resulta fonamentalment ambigu però immensament ric
en connotacions. S’entén, aleshores, el que volia expressar Miró: ”No excloc
la possibilitat que, en mirar un dels meus quadres, un home de negocis
descobreixi la manera de fer un negoci; o, un savi, la manera de resoldre un
problema. (...) La solució que constitueix el quadre és una solució d’ordre
general aplicable a tota mena d’àmbits distints” (“Joan Miró. (1893-1993)”
(1993), p. 427).

Museografies descentrades (A propòsit de la museografia)
Com dèiem abans, qui concep i munta una exposició no fa altra cosa que
posar-se en el lloc del visitant (un visitant, per definició, altament qualificat). La museografia consistirà, aleshores, en la recreació de les condicions
(intel·lectuals i sensorials) que han regit en la trobada amb l’obra d’art (imaginada o real) d’aquell qui concep l’exposició. Tot el que la museografia
desplegarà: informacions, eleccions, omissions, punts de vista, accents...,
respon a l’intent de fer present l’equipament cognoscitiu de qui concep
l’exposició amb la pretensió de transferir-lo als visitants.
L’autor de la museografia no és, però, tret de casos molt concrets, una única
persona sinó un equip. Per regla general, l’equip es configura a la manera d’un triangle, els vèrtexs del qual estarien ocupats per, en primer lloc,
aquell o aquells que representen els interessos, la visió i la missió del museu; en segon lloc, aquell o aquells encarregats d’aportar els continguts
científics pertinents a l’exposició, i, en tercer lloc, el dissenyador o l’equip
encarregat de dissenyar el dispositiu expositiu. La definició del discurs que
l’exposició encarnarà serà el resultat de la negociació entre aquests tres
vèrtexs. L’exposició resultant respondrà, doncs, a l’espai d’intersecció de les
concepcions i de les sensibilitats d’aquests tres vèrtexs.
Si en el museu tradicional era la figura del conservador qui construïa de
cap a fi l’exposició, la consciència de la naturalesa comunicacional de
l’exposició fruit de la reflexió museològica de les darreres dècades i la introducció de nous llenguatges i noves tècniques en el camp de la museografia han fet palesa l’existència dels diversos rols i de les diverses funcions
que hi concorren. La funció del conservador/comissari ha tendit a quedar
circumscrita a l’establiment del programa “científic” de l’exposició, mentre
que es delega en el dissenyador la traducció d’aquest programa a un dispositiu comunicatiu implantat en l’espai. El pes simbòlic de les col·leccions i
la “sacralització” de l’obra d’art han fet, però, que el museu d’art hagi estat,
entre totes les tipologies de museu, el més renuent en aquest sentit.
Aquest repartiment de les responsabilitats en el procés de creació de
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l’exposició s’identifica també més clarament en les exposicions temporals
que no pas en la configuració de l’exposició permanent. L’exposició temporal és, per definició, més acotada. Té una durada determinada i s’ubica en
espais menys “marcats” arquitectònicament en comparació amb els espais
reservats a les col·leccions permanents, la qual cosa permet un major grau
de “llibertat” en la praxi museogràfica. Cal tenir en compte, a més, que la
museografia, entesa en sentit ampli, no és només el que es construeix portes
endins de les sales, sinó que s’estén a tot el que dóna visibilitat a la mostra.
En aquest sentit, les exposicions temporals, amb un títol determinat, una
identitat visual definida i repetida en diversos suports i mitjans de comunicació i un programa d’activitats organitzat al seu entorn s’identifiquen
més clarament com a productes de consum cultural sotmesos a una lògica
de producció similar a la dels espectacles musicals o teatrals, o del cinema.
És, òbviament, en la creació de nous museus i en la remodelació dels ja
existents, que la museografia de l’exposició permanent pren rellevància.
Les interrelacions entre l’arquitectura del museu i l’exposició són un lloc
comú en la reflexió museogràfica. D’altra banda, l’adequada inserció de
l’exposició en l’espai que construeix l’arquitectura esdevé un dels reptes
principals de la praxi de la museografia. Podríem dir que l’edifici és, a
l’exposició, el que el marc és al quadre. El marc, en la pintura tradicional, té
la funció de delimitar l’obra respecte de l’entorn físic que l’envolta. A més
de permetre l’exercici de totes les funcions de la institució, l’arquitectura
del museu marca els límits del que pot ser i no pot ser l’exposició. L’edifici
ha de contenir l’exposició i l’exposició, al seu torn, ha d’incorporar l’edifici.
Aquesta doble incorporació pot resultar fluida, en el cas que el projecte
arquitectònic hagi assumit en el seu programa un projecte museològic i uns
requisits museogràfics definits, o pot resultar problemàtica si el programa
arquitectònic no ha tingut en compte aquests aspectes. Sigui com sigui,
aquesta qüestió mai no està exempta de complexitat. Assumir l’arquitectura
de l’edifici com a part integrant i significativa de l’exposició és també res-
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ponsabilitat de la museografia.
L’exposició permanent dels museus d’art que, tot i existir com a museus des
de fa molts anys no han aconseguit disposar d’unes instal·lacions en condicions fins a dates ben recents, a diferència dels grans museus consolidats de
fa segles, ha estat sovint molt condicionada pel fet que la museografia s’ha
concebut amb la necessitat de demostrar que les col·leccions es tracten de
conformitat amb els estàndards actuals i en correspondència amb el valor
intrínsec dels objectes. Els paràmetres de qualitat objectiva (condicions de
conservació, eficàcia de les vitrines, etc.) es tradueixen en una museografia
que, per sobre de tot, transmet el discurs retòric del museu que té necessitat
de mostrar-se com un museu “de veritat”. Aquest fet, que respon a la voluntat de transmetre la importància del valor simbòlic del museu, no és altra
cosa que una dimensió més del mateix fenomen que ens ha portat, amb bon
criteri, a concebre la institució-museu com a vector de transformació del
teixit urbà on s’insereix, i a la magnificació, potser amb no tan bon criteri,
del component espectacular de l’edifici del museu. El resultat de la museografia ha estat, en aquests casos, potser excessivament monòton i considerablement costós en el pla econòmic. En la mesura, a més, que es tendeix a
associar massa unívocament cost econòmic amb valor, l’ús social del museu
sembla córrer el perill de quedar reduït al pur coneixement i reconeixement
de la seva existència.
Des del punt de vista del visitant, doncs, el producte cultural a consumir,
en el cas de la visita a l’exposició permanent d’un museu, és el museu mateix. La museografia de l’exposició permanent ja no s’identifica sinó com
una dimensió més de l’objecte-museu. En el cas extrem, el museu fagocita
l’exposició. “Como muchos otros nuevos museos, sus colosales espacios están diseñados para acomodarse al campo ampliado del arte de posguerra: de
Andre, Serra, Oldenburg y sus diversos descendientes. Pero en realidad tales
museos hacen trampa con este arte: su gran escala, en principio planteada
como desafío al museo moderno, la utilizan como pretexto para convertir el
museo contemporáneo en un gigantesco espacio para que pueda engullir a
cualquier arte, no digamos a cualquier espectador entero. En una palabra,
los museos como el de Bilbao utilizan la ruptura del arte de posguerra como
una licencia para volverlo a acorralar y al hacerlo abrumar al espectador”
(Foster, 2002, p. 37).
Amb l’arquitectura icònica com a emblema del museu, el que acaba sent
objecte de visita és l’edifici i, de l’edifici, bàsicament la façana. Des de sempre, l’edifici del museu s’havia volgut imponent, expressió d’autoritat i al
mateix temps de fortalesa. La combinació de grandiloqüència i opacitat feia
pensar en el “tresor” preservat a l’interior, i provocava el desig d’entrar-hi
i gaudir, així, de les col·leccions. “El museo contemporáneo, en tanto que
arquitectura, se presenta, así, como una mirada dada la vuelta, como se le
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da la vuelta al dedo de un guante. Ya no es el lugar de una mirada, es el
lugar de la reversión de la mirada. (...) Esos museos en los que no se entra
sin un cierto malestar –pues allí donde pensábamos hallar una presencia,
solo encontramos un vacío– se han multiplicado en los últimos diez o quince
años en el mundo occidental” (Clair, 1998, p. 110).
La lògica del paradigma cultural en què estem immersos exigeix visibilitat i espectacularitat als productes que s’ofereixen al consum i que aquest
consum es presenti en forma d’esdeveniment. “Hoy en día lo que el museo
expone sobre todo es su propio valor de espectáculo: ése es el principal
punto de atracción y el principal objeto de reverencia. (...) la experiencia
visual se traslada no sólo a la forma exposición, sino al edificio museo como
espectáculo; es decir, como una imagen que puede circular por los medios
de comunicación al servicio de la marca propia. Esta imagen quizá sea la
forma primordial de arte público hoy en día” (Foster, 2002, p. 82).
La icona és cada vegada més l’edifici i no les obres d’art que conté. Ja fa
temps que els museus d’art semblen acusar aquesta tendència a la pèrdua
de “fe” en les col·leccions. La necessitat de crear esdeveniments per al consum fa que els esforços s’orientin a la realització d’exposicions temporals
capaces d’assolir un bon impacte mediàtic i, en última instància, bons rendiments polítics i, si pot ser, econòmics. En aquest sentit, però, els museus
semblen estar en cert desavantatge en comparació amb els centres culturals. Aquests darrers, sense la càrrega simbòlica que sí que té el museu –i
la despesa que comporta–, han pogut concentrar els recursos econòmics a
dotar les exposicions temporals de més espectacularitat, programar amb
més llibertat exposicions d’èxit fàcil i, finalment, programar-ne més en una
mateixa temporada.
Vist així, l’exposició permanent ha perdut un cert grau de centralitat i, si
més no, ha deixat de ser aquell lloc privilegiat on el museu construïa el seu
discurs. L’exposició ha passat a ser un “terreny de joc” més dels diversos que
el museu posa a disposició del visitant. La voluntat, a més, d’incrementar
i diversificar els públics ha trobat una bona via en l’entorn virtual on el
museu pot segmentar la seva oferta quasi ad infinitum. La presència a la
xarxa ja no es pot considerar com un “a més a més” de l’activitat del museu,
s’ha d’entendre com un veritable museu virtual. Aquest aspecte cada cop
més polimòrfic del museu implica la multiplicitat i l’entrecreuament dels
discursos interpretatius. Un exemple seria el Musée du Quai Branly, hereu
del Musée de l’Homme que van crear Georges-Henri Rivière i Claude LéviStrauss, que s’ha reinventat en un edifici icònic, “d”autor”, que s’expandeix
en forma de jardí per fer-se significatiu als ulls de la població. L’opció museogràfica sembla privilegiar el punt de vista estètic. Tot i que treu protagonisme a l’enfocament antropològic i aboca el visitant al plaer d’observar
els objectes, el discurs contextualitzador de l’antropologia, tanmateix, hi
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continua present. Ja no dirigeix, però, la visita; l’acompanya en paral·lel.
La interpretació estetitzant i universalista que es desprèn de la museografia
pot entendre’s com la prolongació de l’antiga mirada colonial, però també
com la porta d’entrada, si bé no l’única, sí la més efectiva, del visitant al
diàleg entre les cultures que preconitza el museu mateix. “La opción por la
estética ha restado sin duda protagonismo a los antropólogos, por cuanto es
otra la mirada que sirve para la lectura de sus colecciones, pero al mismo
tiempo quizás ese mismo tratamiento estético que tanto se critica pueda ser
un pretexto para reencontrar el público desinteresado por el tratamiento
exclusivamente etnológico” (Roigé, 1993, p. 37).
Poques vegades trobem a la vista del públic l’explicitació dels criteris que
han servit de base al plantejament museogràfic. El museu Rietberg de Zuric
és una excepció. El nucli de la col·lecció que exposa té l’origen en la donació del baró Eduard von der Heydt i l’esperit amb què es va configurar, de
bon inici, el museu va ser el de reflectir la mirada estètica del col·leccionista.
Els successius reemplaçaments i ampliacions del museu s’han mantingut
fidels a aquest esperit. Les vitrines, els colors de les sales i la il·luminació
s’han triat en harmonia amb les obres d’art amb el desig que el visitant gaudeixi de les obres per elles mateixes. El museu, que s’autodefineix com un
museu d’art, ha renunciat conscientment a col·locar-hi textos, mapes i cap
altre recurs explicatiu en competència amb les obres. La contextualització
dels objectes es resol amb audioguies, guies impreses i petites exposicions
temporals. En el text de presentació d’una d’aquestes exposicions es recorda
l’orientació del museu, fidel al seu fundador, i no s’amaga que, tanmateix,
les obres exposades van ser creades en un context que no té res a veure amb
el d’aquest espai. S’explica, a més, que el museu ha creat un departament de
multimèdia encarregat de posar a l’abast del públic els continguts que conformen una mena d’història particular de cada objecte, a través d’aquests
nous mitjans. Ja no es tracta d’un discurs contextualitzador, sinó d’un discurs diferent que es fa emergir sense entrar en contradicció amb el discurs
que imposa la museografia. El museu Rietberg, doncs, no es redefineix sinó
que s’enriqueix encaixant un nou punt de vista sense desmentir-se a si
mateix. Tornant al cas del Musée du Quai Branly, s’ha transformat en un
museu d’art? Podríem dir que no, com a mínim, en la mesura que no és un
museu d’art, de la mateixa manera que ho són el Louvre o el Prado. Malgrat
els canvis de nom, el pes de la història de la institució no es pot, ni es vol
segurament, negligir. Amb una certa ironia podríem arribar, com fa Arthur
Danto, a la conclusió que “En principio, supongo, los grandes museos del
mundo occidental –el Louvre, el Metropolitan, el Prado, los Ufizzi– podrían
entenderse como museos antropológicos, en los que casualmente la cultura
es la nuestra” (Danto, 2005, p. 182).
L’adscripció disciplinar trontolla potser perquè el que ara posa de manifest
el museu és precisament la contingència dels seus discursos “científics” de

Dossier

67

Bibliografia
Arnheim, Rudolf (1979). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma.

Barthes, Roland (1990). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós.

Barthes, Roland

(2007). La càmera lúcida.

Barcelona: Lleonard Muntaner, Editor.

Baudrillard, Jean (1988). El otro por sí mismo. Barcelona: Anagrama.

Benjamin, Walter

(1983). L’obra d’art en

l’època de la seva reproduïbilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62.

Beardsley, Monroe C.; Hospers, John

(1981).

Estética. Historia y fundamentos. Madrid: Cátedra.

Berger, René (1976). Arte y comunicación. Barcelona: Gustavo Gili.

Bourdieu, Pierre (1988). La distinción. Madrid:
Taurus.

Ceva, Marie-Luz. «L’art contemporain demandet-il de nouvelles formes de médiation?» Cultures &
Musées, 3 (2004).

Clair, Jean (1998). La responsabilidad del Artista.
Madrid: A. Machado Libros.

Clair, Jean (2011). Malestar en los museos. Gijón:
Ediciones Trea.

Danto, Arthur C. (2005). El abuso de la belleza.
Madrid: Paidós.

Davallon, Jean. «Le musée est-il vraiment un média?»
Publics et Musées, 2 (1992).

Museu, art, museografia

Derrida, Jacques (1997). Mal de archivo. Madrid: Editorial Trotta.

Dorfles, Gillo

(1989). Imágenes interpuestas.

De las costumbres al arte. Madrid: Espasa-Calpe.

Eco, Umberto (1992). Obra abierta. Barcelona:
Planeta-Agostini.

Foster, Hal (2002). Diseño

y delito. Madrid: Edi-

ciones Akal.

Gablick, Suzi (1987). ¿Ha muerto el arte moderno?: Madrid: Hermann Blume.

Gombrich, Ernest H.; Hochberg, Julian; Black,
Max (1983). Arte, percepción y realidad. Barcelona:
Paidós.

Guasch, Anna Maria (2007). La crítica dialogada. Múrcia: Cendeac.

Holz, Hans Heinz (1979). De la obra de arte a
la mercancía. Barcelona: Gustavo Gili.

Joan Miró. (1893-1993 ) (1993). Catàleg d’exposició.
Barcelona: Fundació Joan Miró-Leonardo Arte.

Lévi-Strauss, Claude

(1985). El pensament

salvatge. Barcelona: Edicions 62.

Lipovetsky, Gilles (1990). El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama.

Nel, Nöel. «La monstration de l’art dans les régimes scopiques contemporains» Publics et Musées, 16 (1999).

Subirats, Eduardo (1988). La cultura como espectáculo. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

O’Doherty, Brian (2011). Dentro del cubo blanco. la ideología del espacio expositivo. Múrcia:
Cendeac.

referència. El museu exposa, juntament amb les obres, els discursos disponibles per a la seva interpretació. Aquesta és la gran diferència, al nostre
entendre, entre una exposició permanent i una de temporal. En l’exposició
temporal convenim que és lícita l’existència d’una tesi, d’un punt de vista
interpretatiu privilegiat. I ho fem constar als crèdits. Donem per fet, o hauríem de donar per fet, que la interpretació que es proposa no exhaureix les
possibilitats de l’objecte, però museogràficament minimitzem aquest fet. En
l’exposició permanent això ja no és tan clar. Potser cal donar més marge
als objectes i que l’escriptura dels discursos interpretatius –què és si no la
museografia?– adopti l’aspecte d’un palimpsest on les traces d’anteriors interpretacions no quedin del tot esborrades.
Voldríem fer aquí un apunt en relació amb l’especificitat del museu d’art
contemporani. Més enllà d’intentar acotar-lo sobre la base de la datació
de les obres que col·lecciona i exposa, el museu d’art contemporani podria
definir-se per la inevitable provisionalitat del judici de valor que implica
la selecció d’unes determinades obres i no d’unes altres. El debat al voltant
del que els artistes proposen com a art està inscrit en l’ànima del museu
d’art contemporani. És una cosa que no pot defugir. La posició del museu
en aquest debat implica sempre una aposta, efectuada, si es vol, des d’una
posició privilegiada, però mai exempta de risc. Aquesta aposta i aquest
debat li són inherents i impliquen necessàriament el visitant. En el museu
d’art no contemporani, aquest debat es dóna per tancat i el judici en relació
amb el valor de l’obra que s’hi exposa està fora de dubte. El visitant, en una
exposició d’art contemporani, per contra, és conscient que aquest debat al
qual ens referim és obert i implícitament o explícitament hi participa. Hi
troba sentit ni que sigui negant qualsevol sentit a les obres que veu. És per
això segurament que l’exposició d’obres d’art contemporani és refractària
a les estratègies habituals en la museografia d’altres tipus d’exposicions.
L’obra d’art contemporani porta, per dir-ho així, el seu particular “manual
d’instruccions”, més enllà que l’autor hi sigui present. L’art contemporani
incorpora en la seva proposta una proposta de recepció; renova les maneres
de rebre l’art interpel·lant l’espectador i també les maneres d’exposar, de les
quals mirem d’aprendre tots aquells que ens dediquem a la museografia.
Si podem fer una “lectura museogràfica” de moltes de les propostes de
l’art contemporani és perquè estan configurades com a petits o no tan petits dispositius expositius. La intencionalitat artística, però, pressuposa, almenys en la majoria de casos, un rigorós dimensionament dels mitjans
utilitzats, com a mínim en comparació amb els “artefactes” que, amb llenguatges similars, estan concebuts per a altres propòsits, com per exemple
espectacles inaugurals d’actes emblemàtics o, fins i tot, determinats tipus
d’escenografies teatrals. És, precisament, aquest rigor en l’ús dels mitjans
el que es pot reivindicar com a model per a la praxi de la museografia. Ras
i curt, si no hi ha objecte patrimonial no hi ha museografia. I això no vol
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dir només que hi hagi objectes en exposició, sinó que totes les estratègies i
tots els mitjans sigui quina sigui la naturalesa que la museografia disposa
i desplega en l’exposició estiguin al servei de la trobada entre el visitant i
els objectes. No cal recordar que si alguna cosa tenim en els museus són
col·leccions, objectes patrimonialitzats, i la responsabilitat del museu consisteix a assegurar-ne l’ús social, proposant estratègies d’interpretació que
en permetin l’apropiació pel públic.
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Encara més en els temps que corren, la museografia dels museus d’art ha
d’explorar noves vies i trobar formes diferents d’utilitzar les col·leccions
permanents. La creació d’exposicions temporals dins de les exposicions permanents n’és una. Es poden fer lectures noves, i diverses, sobreposades
a l’exposició permanent. En aquest sentit, el concepte de “posada al dia”
s’adiu més que no pas el de remodelació. L’intercanvi temporal d’obres importants entre museus i entre museus i altres institucions que organitzen
exposicions s’haurà d’entendre més com una via de projecció i com una
ampliació virtual del espais del museu que no pas com una pèrdua de visibilitat de l’exposició permanent. La relació amb altres tipologies de museus
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Capgirar el museu. Interseccions entre el comissariat i
l’educació en la perspectiva de la crítica institucional
ORIOL FONTDEVILA
1

1. Espai Memòries - Laboratori del segle xx. Manresa, 2010-2011. Exposició Aprendre de la història, on es mostraven projectes amb què s’havien plantejat diferents
itineraris entre la pràctica historiogràfica, artística i educativa.

Durant l’última dècada s’ha generat una
proliferació de plantejaments a l’entorn de
l’educació en l’art sense precedents. La incidència que l’educació està tenint en la redefinició del sistema institucional de l’art ens
mostra les transformacions que, específicament, està comportant en relació amb la pràctica del comissariat. L’autor observa l’espai
d’intercanvi que es planteja entre aquests dos
àmbits, l’educació i el comissariat, reflexiona sobre la problemàtica d’alguns aspectes i
planteja noves possibilitats de treball en el
marc de les institucions culturals.

L’educació és un àmbit per on s’està produint actualment una renovació important de la cultura dels museus. Des del principi de la primera dècada del
2000 s’ha generat una proliferació de plantejaments a l’entorn de l’educació
en l’art sense precedents, així com es pot observar com al seu entorn no sols
hi concorren professionals de l’educació pròpiament, sinó que també ho fan
artistes i perfils de productor cultural considerablement heterogenis. Pel que
es refereix a la incidència que l’educació està tenint en la redefinició del sistema institucional de l’art, és significatiu observar les transformacions que,
específicament, està comportant en relació amb la pràctica del comissariat.
La intenció del text següent és observar l’espai d’intercanvi que es planteja
entre aquests dos àmbits, l’educació i el comissariat, amb la intenció de
problematitzar-ne alguns aspectes i plantejar també noves possibilitats de
treball en el marc de les institucions culturals1.

1 Aquest text és fruit de reflexions que he formulat a partir

L’any 2008, Irit Rogoff va tenir l’encert de plantejar l’interès que s’ha posat
en l’educació des de l’àmbit del comissariat com un “gir educatiu” (Rogoff, 2008, (2011, p. 253-366). La denominació ha fet fortuna i ha estat
utilitzada des d’aleshores per apel·lar a un seguit d’iniciatives artístiques
i comissarials que en els darrers anys s’han referit a l’educació de manera
diferent o bé que s’han plantejat directament com a pedagògiques. Rogoff
estableix Documenta X (1997) com un dels primers esdeveniments on el
gir educatiu del comissariat s’hauria percebut amb claredat, i on s’hauria
produït un desplegament d’activitats que en aquells moments es plantejaven en un “mode conversacional”. De cara a Documenta 11 (2002), amb la

de diferents experiències professionals que he tingut ocasió
de desenvolupar en relació amb el comissariat i l’educació,
així com amb algunes investigacions i tutories de projectes que he realitzat els darrers anys. En tot cas, per a
l’elaboració del text m’ha estat especialment significativa la
col·laboració que he establert en diverses ocasions amb el
col·lectiu LaFundició, així com les converses que he mantingut periòdicament amb Cristian Añó (Sinapsis), Aida
Sánchez de Serdio i Javier Rodrigo. Tot i que no tenen per
què estar d’acord amb els plantejaments que es defensen en
el text, voldria manifestar-los d’entrada el meu agraïment.
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proliferació d’activitats que s’hi van desplegar, s’hauria començat a desafiar
també la mateixa centralitat que fins aleshores s’havia atorgat al dispositiu
d’exposició (Guerra, 2011, p. 274). A partir d’aquí ha anat augmentant la
quantitat d’exposicions que es plantegen com a espais de conversa o com
una possibilitat d’aula o escola alternativa, així com els fòrums i els projectes que des de l’àmbit dels museus es basen a investigar a l’entorn de
l’educació i a articular la pràctica artística amb entorns educatius –com ara
la malaurada Manifesta 6 (2006), la Documenta 12 (2007)– per anomenar
alguns dels casos que han tingut més visibilitat– o bé Transductores, en el
context espanyol (des de 2009) (Rodrigo 2010).
Tot i així, el text de Rogoff busca problematitzar les repercussions que estaria tenint aquest gir des del comissariat cap a l’educació. En concret, es pregunta si aquesta orientació consisteix realment en un gir “en tant que procés actiu, en tant que moviment que realment actua críticament i trenca els
components mateixos de la pràctica”, o si bé es tractaria, simplement, “d’un
estil, d’una marca identificable”(Rogoff, 2011, p. 253-366). És a dir, ¿el gir
educatiu que la teòrica identifica consistiria en un interès circumstancial,
en una tendència comissarial que amb el temps resultarà passatgera, o bé
en un moviment que comportarà també un canvi de paradigma en relació
amb el treball cultural i tindrà repercussions en la cultura museística actual?

El gir educatiu com a problema
Diferents veus relacionades amb la investigació en pedagogia i museologia
tendeixen a valorar l’interès que des del comissariat s’ha posat recentment
en l’educació com una qüestió més aviat problemàtica. Segons aquest punt
de vista, el gir educatiu tindria com a contrapartida que des del comissariat
es pensi a generar possibilitats alternatives d’educació des del museu sense
tenir en compte el treball que ja es realitza des de la mateixa institució, així
com sense establir col·laboracions amb els professionals corresponents.
Aida Sánchez de Serdio explica que, situats en una línia de discurs crític,
els comissaris que es dirigeixen a l’educació pensarien que els departaments
educatius de museu són “inadequats per dur a terme els processos crítics
i transformadors de construcció de subjectivitat” que justament es pretendrien amb el gir educatiu (Sanchez de Serdio, 2010, p. 183). El gir, per tant,
seria viscut de manera contradictòria pels professionals del museu, en tant
que l’acostament del comissari cap a una pràctica educativa presumptament
crítica i transformadora es basaria al mateix temps a reproduir la relació de
dominació que s’estableix habitualment amb els agents que s’encarreguen
del treball educatiu dins de la mateixa institució.
Tal com explica Carmen Mörsch, el comissari, sent qui dicta els continguts
a la institució artística, generalment espera que l’educador assumeixi una
actitud afirmativa respecte del seu propi discurs. L’expectativa és que es
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produeixi “una assimilació màxima de l’habitus educatiu a l’habitus comissarial”, i pertocaria a l’educador la missió de “traduir de la manera més exacta possible les narratives comissarials per al públic, fent-les més assequibles”.
Tot i així, afegeix Mörsch, “la sospita general és que aquesta traducció simplifica els continguts” (Morsch, 2012, p. 39), o bé, en paraules de Sánchez
de Serdio i Eneritz López, que l’acció de l’educador “contamina o redueix la
complexitat de l’obra d’art” (Sanchez de Serdio; López, 2011, p. 209).
Ha estat assenyalada en repetides ocasions l’escassa formació tant en educació artística com en educació en general que mostren alguns comissaris i
artistes relacionats amb el gir educatiu.2 Segons Sánchez de Serdio, aquest
desconeixement contribuiria a la desqualificació que el gir perpetua en el
museu, en relació amb uns professionals de l’educació que haurien estat lluitant pel reconeixement de la seva pràctica com a mínim des de fa més d’una
dècada en el context espanyol (López; Alcaide, 2011). No ha d’estranyar, per
tant, que els educadors de museu vegin el gir edicatiu més com una situació
d’intrusisme professional que com una oportunitat per a la revaloració del
seu treball i l’obertura de noves possibilitats. Pot ser rebut, fins i tot, com
una cosa naïf. Tal com també explica Sánchez de Serdio: “Certes qüestions
de les quals crítics i comissaris parlen com si fos una revelació (el caràcter
dialògic i construït del coneixement, el reconeixement de la crítica i el debat
en aquest procés, el qüestionament de les relacions jeràrquiques, etc.) no són
noves en el camp educatiu, sinó que formen part de la reflexió que teòrics,
docents i investigadors porten a terme sobre l’ensenyança des de fa anys”
(Sanchez de Serdio, 2010a, p. 53).

Comissariat i crítica institucional
Carmen Mörsch explica la desqualificació de l’educador i la manca de desafiament estructural que pot acompanyar el gir educatiu a partir de relacionar el gir educatiu amb una altra motivació. L’atenció que directors de
museu i comissaris estarien posant per introduir més programes educatius
no es deu tan sols a un interès genuí o una revaloració de l’educació com
a espai per al discurs crític, sinó que aquesta orientació s’estaria donant
en tant que l’educació els serveix de “factor de legitimació per justificar
l’existència d’institucions fundades com a públiques”. Reforçar la vessant
educativa del museu seria vist, per tant, com una qüestió de màrqueting
i com una pressió que es rep de cara a augmentar les audiències, que els
comissaris veurien com una “confirmació de la seva prèvia devaluació: com
un fet simptomàtic de la ignorància dels polítics respecte a la naturalesa de
la producció artística” (Morsch, 2009, p. 13).
Per altra banda, en canvi, si es llegeix la interpretació que es construeix des
del comissariat respecte del gir educatiu és la qüestió discursiva que preval.
Un cas significatiu és el de Paul O’Neill i Mick Wilson, editors de la primera
antologia de textos a l’entorn del fenomen, Curating and the Educational

Dossier

73

2 Entre d’altres, ens referim a David Trend, citat a: Sánchez
de Serdio, A. 2010a, p. 53. Per altra banda, Carla Padró tracta el mateix aspecte en algunes de les seves intervencions
(Guerra, 2011, p. 275-277).
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2. Zona Intrusa 2. Mataró, 2008-2009. Cartell del
projecte, amb la representació dels diferents artistes
que es mostraven a l’exposició. Més que articular un
discurs artístic únic, es considerava que els artistes
representaven maneres contrastades d’entendre la
producció cultural: Efrén Álvarez, Antoni Tàpies,
Mary Sue i Aula Abierta.
3. Zona Intrusa 2. Mataró, 2008-2009. Exposició
a la sala municipal Espai f amb què es va relatar
el procés d’itinerància als instituts d’educació secundària de Mataró. S’hi mesclaven els projectes
artístics que es van portar als instituts amb les interpretacions i intervencions que es van realitzar al
seu entorn amb la col·laboració dels estudiants i el
professorat.

3

Turn (2010), els quals consideren que el comissari s’adreça a l’educació
amb la voluntat de qüestionar els formats de producció de coneixement i
la figura mateix d’autoritat que ell mateix representa en l’àmbit del museu:
“Els comissaris sembla que ja no buscarien la producció magistral d’un
pronunciament expert i autoritari, sinó que més aviat la coproducció de
qüestionament, ambigüitat i recerca” (O’Neill, 2010, p. 14). Segons O’Neill
i Wilson, amb aquesta intencionalitat s’estableix una continuïtat amb una
certa genealogia de comissariat crític que s’ha desenvolupat des de la fi
del segle passat. Per mitjà de simposis, publicacions, arxius i també exposicions, comissaris d’arreu haurien començat a posar de manifest des de la
dècada de 1990 la necessitat d’analitzar i reflexionar a l’entorn de la seva
pròpia pràctica i donar lloc a espais per debatre-la i repensar-la, en relació
amb discursos coetanis desenvolupats des de la crítica institucional, els estudis culturals, el pensament feminista i el postcolonial.
Des del punt de vista d’O’Neill i Wilson, el comissari trobaria avui en dia en
l’educació un camp cap on expandir aquests processos de reflexió a l’entorn
dels límits de la pròpia praxi i els límits del museu, així com des d’on assajar
nous models per a la producció i distribució de coneixement. Segons Daniel
Birnbaum, que l’educació es pugui veure com una oportunitat per on donar
continuïtat a aquest procés seria degut al fet que, avui en dia, ni en el museu
transformat en corporació empresarial ni en el circuit global d’exposicions
blockbuster hi hauria lloc per el desenvolupament de certs plantejaments
crítics, mentre que “l’esfera de l’educació és una de les poques zones on
l’experimentació encara és possible” (Birnbaum, 2007, p. 474-477).
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En tot cas, en altres llocs, el mateix O’Neill es refereix a aquest gir que el comissariat havia efectuat anteriorment cap a la teoria crítica per admetre que
ha donat lloc a un discurs força hermètic i que, al capdavall, resulta poc útil
de cara a introduir canvis en l’estat de les coses. Segons O’Neill, el discurs
que el comissari hauria articulat a redós de la crítica institucional consisteix
sobretot en un discurs “autoreferencial” (O’Neill, 2008, p. 33) i que, “posant
l’èmfasi en la pràctica individual, la narrativa en primera persona i el posicionament comissarial (...), invalida la possibilitat de concretar i definir
una situació més enllà del camp relativament estèril del discurs” (Fletcher;
O’Neill, 2007, p. 13-14). Així, al mateix temps que es pot establir una certa
continuïtat entre el gir discursiu de la dècada de 1990 i el gir educatiu que
té lloc en l’actualitat, també és oportú preguntar-nos per què els discursos
que el comissari ha articulat a l’entorn de la pròpia praxi tendirien a tenir
tan poc impacte en la transformació de les estructures institucionals tant en
un cas com en l’altre.
En un altre article que recentment ha tingut repercussió i que ha estat
àmpliament comentat, Anton Vidokle repeteix una bona colla de tòpics
a l’entorn de la desconfiança que acostuma a despertar el comissari quan
s’aproxima a discursos de la crítica institucional 3. Mentre que l’artista, quan
procedeix a qüestionar la cultura dels museus, es considera que ho fa amb
una actitud indiscutiblement legítima i que l’exercici forma part de la seva
necessitat de guanyar “sobirania”, el comissari, en canvi, quan procedeix a
efectuar el mateix exercici, ho estaria fent per enfortir una posició de poder
que d’entrada ja és privilegiada en l’estructura institucional establerta.
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4. Zona Intrusa 3. Mataró, 2009-2010. Sessió de
portes obertes a l’exterior del col·legi Freta. Amb
aquestes sessions es mostraven a l’espai públic les
cartografies que des de cada institut es va procedir
a realitzar de les pràctiques artístiques i culturals
que els estudiants seleccionaven i analitzaven de
l’entorn dels diferents centres.
5. Espai Memòries - Laboratori del segle xx. Manresa, 2010-2011. Espai de treball a l’interior de
l’Espai Memòries per a la realització de la ficció
audiovisual L’herència, realitzada per LaFundició
en col·laboració amb alumnes del Cicle Formatiu
d’Animació Sociocultural de l’Institut Guillem Catà,
a l’entorn de les lluites entre diferents models de
pedagogia al llarg del segle xx.

3 Vidokle, 2010. Les respostes que va rebre l’article han
estat publicades posteriorment a: “Letters to the Editors:
Eleven Responses to Anton Vidokle’s “Art Without Artists?”. e-flux journal. n. 18. En línia: http://www.e-flux.
com/journal/letters-to-the-editors-eleven-responses-toanton-vidokle%E2%80%99s-%E2%80%9Cart-withoutartists%E2%80%9D/.
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Com s’ha pogut veure, part d’aquesta desconfiança segueix acompanyant el
comissari en el desplaçament que realitza actualment cap a l’educació. La rebuda suspicaç que posen de manifest els educadors des de l’àmbit dels museus
certifica no sols l’escassa incidència que el gir educatiu estaria tenint des del
punt de vista estructural, sinó que posa directament en entredit la deconstrucció d’autoritat comissarial i la “coproducció de qüestionament” que segons
O’Neill i Wilson estaria tenint lloc. D’aquesta manera es pot explicar que el gir
educatiu, d’una forma similar al que hauria passat anteriorment amb els usos
del discurs de la crítica institucional, s’hagi interpretat abans com una pressió
que fa malviure el comissari –segons la interpretació de Mörsch– o fins i tot
com una mascarada –tal com es despendria de Vidokle–, més que no pas com
un compromís ètic i intel·lectual del professional amb la seva pròpia pràctica
–o com un espai de resistència, en paraules de Birnbaum.

Comissariat i l’art de governar
“El comissari està subjecte a nombroses pressions, algunes de les quals són
benvingudes però d’altres probablement no són ni tan sols reconegudes. Si
es vol mantenir en una zona d’activitat segura, les pressions que s’han de
considerar inclouen: 1) el desig d’estar bé amb l’artista o els artistes; 2) la
necessitat d’establir bones relacions amb el principal o els principals galeristes de l’artista; 3) la necessitat de mantenir content el col·leccionista; 4)
les expectatives de gust que emanen del director i els patrons del museu; 5)
les expectatives de gust dels col·legues de professió del comissari (...). Totes
aquestes pressions tendeixen a mantenir els comissaris en posicions de conformitat més que no pas de dissensió” (Alloway, 1975, p. 32-34).4
7

Amb aquesta consideració, Lawrence Alloway soscavava l’any 1975 una premissa sobre la qual s’han alçat posteriorment els discursos a l’entorn del comissari com a autor, crític o també educador: la independència. El mite del
“comissari independent”, és a dir, la construcció del comissari com a agent que
desenvolupa el seu propi discurs de manera individual i per mitjà d’una trajectòria basada en la producció d’exposicions de plantejament singular, ha tendit
a no voler donar compte de la seva realitat com a agent mediador i que està
subjecte a una gran quantitat de pressions. Probablement una de les poques
definicions de l’espai del comissariat des d’aquest punt de vista no la trobem
fins força temps després, l’any 2007, quan Soren Andreasen i Lars Bang Larsen
es pregunten: “Què és un comissari?”, i responen: “Aquesta pregunta no té
sentit, ja que el comissari no és alguna cosa, sinó que fa alguna cosa. No hi ha
una ontologia per a l’intermediari: es tracta d’un agent performatiu i exemplar,
que adquireix subjectivitat en i per mitjà de l’acte de mediació” (Andreasen;
Bang Larsen, 2007, p. 27).
4 Versió consultada: Greenberg; Ferguson; Narine,
2006, p. 221-222. El text també ha estat comentat a:
Fontdevila, 2010.

Si més que com una identitat o un agent pensem el comissariat com a
procés, és en aquest espai que té lloc l’acció pròpiament instituïdora de la
pràctica cultural en l’àmbit dels museus.
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El comissariat vindria a ser l’espai on es configura l’economia política de
l’art, l’espai on s’organitzen les relacions entre els diferents agents que entren en col·laboració en un projecte i on es negocia el significat i la rellevància que s’assigna a cada una de les parts amb l’exposició, la producció que
fins el moment ha tendit a centralitzar els intercanvis en el sector artístic.5
Des d’aquest punt de vista, la qüestió de la independència en relació amb
el comissariat és pràcticament un oxímoron, si no un mite amb què es
naturalitzarien certes subjeccions. L’espai del comissariat redefinit com un
procés de govern resulta considerablement més complex, també, pel que fa
a tenir-hi lloc un treball basat en plantejaments de la crítica institucional.
Si bé és justament des d’aquest espai que realment és pertinent preguntar-se
sobre com portar a terme aquest treball. Això és: ¿com amb l’acció comissarial es poden desenvolupar processos de col·laboració que es basin més en
l’activació dels antagonismes que no pas la neutralització de les diferències
amb els agents que conformen la institució artística? I, per tant, ¿com des
d’aquest espai on es configura l’acció política del museu es poden generar
espais d’obertura i transformació institucional?

El gir de l’educació cap al comissariat
Retornant a l’educació, quan Carmen Mörsch es planteja què significa una
posició crítica en relació amb l’educació de museus, recorre a la resposta
que dóna Michael Foucault al seu l’assaig ¿Qué es la crítica? (Crítica y
Aufklärung). Segons el pensador, la crítica és l’espai de la ruptura i la insubmissió voluntària, “l’art de no ser governat d’aquesta manera” (Morsch,
2012, p. 42-45). A partir d’aquí, Mörsch anima els educadors a practicar una
pedagogia crítica que es basi a posar en dubte el sistema segons el qual es
governen les arts, les pràctiques institucionals i les normes interioritzades
on tant els mateixos educadors com el públic es trobarien subjectes.
Els mateixos investigadors en museologia i educació que s’han estat comentant al llarg d’aquest text constaten la importància de la irrupció de la
pedagogia crítica que està tenint lloc en l’àmbit de l’educació i els museus,
amb la qual s’entendria l’educació ja no com un treball de transmissió, sinó
com “una forma de producció política i cultural profundament implicada en
la construcció de coneixement, les subjectivitats i les relacions socials”, tal
com descriu Henry A. Giroux (Giroux, 1997, p. 15).
Segons Mörsch, són dos els discursos en què actualment es basa la introducció de perspectives crítiques en relació amb l’educació en l’àmbit dels museus. El primer discurs l’identifica com a “deconstructiu” i la investigadora
el refereix a iniciatives amb les quals es convida el públic a desenvolupar
un examen crític del museu, la pràctica de l’art, així com la mateixa pràctica
educativa que té lloc en aquest context. En relació amb aquest discurs, el
museu s’interpreta com un dispositiu civilitzador i de disciplina, i per tant,
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5 La consideració de l’exposició com a aspecte central
en l’organització de l’economia política de l’art està
extreta del text introductori de: Greenberg; Ferguson;
Narine, 2006, p. 1- 4.
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6. Espai Memòries - Laboratori del segle XX. Manresa, 2010-2011. Vídeo De què parlem quan parlem de ”pedagogies de la història”?, on els diferents
col·laboradors del projecte i responsables institucionals reflexionen sobre les implicacions del seu
treball en relació amb la història i l’educació. http://
vimeo.com/26402094.
7, 8 i 9. Prototips en codi obert. Fundació Antoni
Tàpies. Barcelona, des de 2011. Intervencions realitzades per estudiants de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Deià en els espais de trànsit del museu, a
partir del taller realitzat amb Pedro G. Romero basat
en la documentació que es va generar a l’exposició
Arxiu FX: La ciutat buida (2006).
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“els espais d’exposició són entesos primer de tot com a mecanismes per a la
producció de distinció/exclusió i la construcció de veritat”. El segon discurs
l’identifica com a “transformador”. En aquest cas l’espai d’exposició i el
museu s’entenen com a organitzacions modificables i des dels quals es pot
començar una acció política pel canvi social. En aquest sentit, l’objectiu de
l’educació no és tant introduir uns determinats segments de públic en el
museu, sinó forçar les institucions per implicar-se en el seu entorn i el seu
context local (Morsch, 2009, p. 9-14).
Ara bé, un cop l’educador procedeix a deixar enrere el paradigma afirmatiu amb què hauria estat reproduint el discurs del comissari, i comença no
sols a construir discurs per si mateix sinó a analitzar i tanmateix incidir en
la política del museu, no només s’estaria realitzant un acte de trencament
i d’insubmissió amb el sistema, tal com l’hauria descrit Mörsch a partir
de Foucault. Amb aquest moviment també s’ha de considerar que des de
l’educació s’estaria establint una nova articulació i forçant un diàleg amb el
sistema de govern del museu, això és, amb el comissariat.
Des de la pedagogia crítica es pot considerar que s’està produint, per tant,
un segon gir, en aquest cas en direcció cap al comissariat i que va acompanyat d’un educador que no sols dissenteix a l’hora de reproduir el discurs del
museu, sinó que procedeix a repensar les estratègies de l’estructura. Tal com
s’hauria pretès tant amb el gir discursiu del comissariat com amb l’actual gir
educatiu, en aquest cas també es prefigura la possibilitat que el museu esdevingui un escenari pel debat a l’entorn de les maneres de produir cultura,
si bé, en el cas de l’educació de museus, el treball no té tant a veure amb la
negociació directa amb les estructures de poder sinó que es basa a generar
circumstàncies de diàleg amb una heterogeneïtat social més gran. Per tant,
de cara a la incidència estructural d’aquest treball, la pregunta hauria de
plantejar-se just a la inversa de com s’ha fet en relació amb el comissariat:
com dotar de consistència política el treball que des de l’educació de museus
es realitza amb les diferències culturals?

10
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10. Prototips en codi obert. Fundació Antoni Tàpies. Barcelona, des de 2011. Diagrama realitzat
per Antonio Gagliano en col·laboració amb Aula
a la Deriva, a l’entorn dels processos de treball i
col·laboracions que es van establir al llarg de la primera temporada del projecte.
11. Prototips en codi obert. Fundació Antoni Tàpies.
Barcelona, des de 2011. Dibuix realitzat per María
Barraquero, membre del col·lectiu CandeL’Hart. La
imatge representa el grup fent equilibris sobre una
corda per arribar a la Fundació Antoni Tàpies. A la
part inferior, entre serps, llangardaixos i insectes es
llegeix: “Ay que me caigo estoy mareada cógete fuerte que ya queda poco tengo miedo veo cosas raras
mucho miedo a caerme”.

Tres escenaris d’intersecció
A continuació voldria recórrer breument tres projectes en què he tingut
l’ocasió de col·laborar en la definició dels respectius processos de comissariat i en els quals s’han plantejat diferents processos d’intercanvi amb el
sector educatiu. El recorregut es fixa en alguns elements de la praxi comissarial i educativa que s’haurien vist alterats, qüestionats o intercanviats més
significativament amb cada un dels projectes, i poden servir per exemplificar alguns aspectes que es relaten en el text.
El primer de tots és Zona Intrusa, especialment la segona i la tercera edició,
que vaig co-comissariar amb el col·lectiu LaFundició, els anys 2009 i 2010.
El projecte partia d’un encàrrec de l’Institut Municipal de Cultura de Ma-
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Fontdevila, O.

Es va procurar, així, articular un treball dialògic complex i que es desenvolupava més a llarg termini. L’exposició itinerant i les activitats vinculades
entraven a formar part d’una tensió on, si bé per una banda funcionaven
com a dispositius per traslladar certes pràctiques artístiques als centres educatius, per l’altra, posaven en qüestió la possibilitat d’instituir uns nous
valors. Es plantejaven en canvi com a espais des d’on interrogar-se a diferents nivells sobre els mecanismes per a la producció de valor artístic i les
maneres com tant el sistema de l’art com l’educatiu funcionen i legitimen
uns certs tipus de pràctiques.6
El segon projecte és la primera temporada de l’Espai Memòries - Laboratori del
segle xx, un assaig d’espai híbrid que es va desenvolupar al Museu Comarcal
de Manresa entre els anys 2010 i 2011 per a l’articulació de projectes que incidissin tant en la investigació en memòria històrica com en l’experimentació
artística. En aquest cas el projecte també es va resoldre com un co-comissariat,
el qual vaig compartir amb agents del sector historiogràfic de l’àmbit local.
La qüestió de la pedagogia es va prendre inicialment com a eix de reflexió de
tota la temporada, plantejant-se com un objecte d’investigació que hauria de
permetre articular una relectura temàtica de la història del segle xx al mateix
temps que facilitar elements amb els quals problematitzar a l’entorn de processos de la producció artística i cultural.

(2010). «Una breve cronología

de incidentes comisariales del siglo xx». A: Perpinyà,

taró per generar un dispositiu d’exposició mòbil que recorregués diferents
instituts d’educació secundària, el qual tenia com a objectiu facilitar una
aproximació de les pràctiques artístiques contemporànies als estudiants de
la ciutat. Tot i les limitades condicions de la itinerància i el projecte educatiu que es podia desplegar al seu entorn, en les diferents edicions es va
articular un treball en xarxa amb els centres d’educació que va facilitar que,
en paral·lel a la participació d’estudiants i professorat en les activitats que
es plantejaven, també s’impliquessin en la presa de decisions a l’entorn dels
continguts i processos de treball del projecte.

M. (ed.). Se busca Curator, LaPinta.

6 Sobre la segona i la tercera edició de Zona Intrusa
es mantenen dos webs amb nombrosa documentació
sobre el projecte, http://zonaintrusa2.pbworks.com i
http://zonaintrusa3.pbworks.com/. Aida Sánchez de
Serdio fa un breu comentari sobre el projecte a: Sánchez
de Serdio, A. (2010a). Sobre Zona Intrusa 3 es recull
un relat força complet elaborat per Oriol Fontdevila i
LaFundició a: Collados; Rodrigo, 2010, p. 161-173.
7 Sobre la primera edició d’Espai Memòries - Laboratori
del segle xx es van recollir relats per part dels diferents
productors del projecte a: (A.A. D. D., 2011).

Per mitjà d’un treball transdisciplinar amb què es plantejaven noves maneres de posar en relació la historiografia, la pràctica artística i l’educació, es
va generar un seguit de processos de treball que, si bé recorrien la història
de les pedagogies en l’àmbit local, també contemplaven interrogar les mateixes pedagogies de la història que creuaven els agents i institucions implicats en el mateix projecte. El treball transdisciplinar tenia lloc, així mateix,
en un espai que es considerava “transfuncional” i que, pràcticament al llarg
d’un any, va complementar les funcions d’espai per a la producció dels projectes, espai de trobada amb testimonis, col·lectius i centres d’educació de la
ciutat, i espai d’exposicions, activitats i arxiu del projecte.7
Finalment, el tercer projecte és Prototips en codi obert, de la Fundació Antoni Tàpies, que m’encarrego de comissariar des de l’any 2011 junt amb
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un equip interdepartamental de la institució i en el marc de la plataforma
Arts Combinatòries. Aquesta plataforma té per objectiu la digitalització de
l’arxiu històric de la Fundació, on es guarda sobretot la documentació relativa als processos de producció d’exposicions temporals que han tingut
lloc a la institució. És la documentació que s’ha generat amb la pràctica del
comissariat, en aquest cas, la que s’estableix com a objecte d’estudi, mentre
que amb el projecte es procedeix a desplegar una xarxa de col·laboracions
amb agents relacionats amb diferents organitzacions educatives de cara a
desenvolupar una multiplicitat de processos d’anàlisi i reflexió a l’entorn
d’aquest procés i les seves implicacions.

Giroux, H. A. (1997). Cruzando límites. Trabajadores culturales y prácticas educativas. Barcelona: Paidós [1a ed. 1992. Routledge].

Greenberg, R; Ferguson, B. W. ; Narine, S.
(eds.) (2006). Thinking about Exhibitions. Oxon,
Routledge [1a ed. 1996].

Guerra, C. (moderador) (2011). «El giro educativo en el Estado español. Mesa redonda». A: Desacuerdos 6. Sobre arte, políticas y esfera pública

El projecte es basa en el desenvolupament de diferents processos
d’investigació amb organitzacions educatives, els quals es dissenyen en
col·laboració i segons els interessos específics que cadascuna pot tenir en
relació amb els recursos que hi ha a l’arxiu. Aquests processos es complementen amb l’articulació d’espais de trobada entre tots els grups, que
s’orienten a l’intercanvi de punts de vista entre els membres de les diferents
organitzacions i a l’avaluació contínua del projecte. Finalment, es dóna lloc
a fer presentacions públiques de les investigacions i a generar situacions per
a la seva transferència cap a les mateixes institucions implicades, ja sigui
per mitjà de la intervenció en els mateixos espais de la Fundació o bé per
mitjà d’accions que incideixen als àmbits dels diferents col·laboradors. La
reflexió a l’entorn dels processos de comissariat acaba per donar lloc, així, a
escenaris des d’on repensar la manera com els continguts generats amb les
investigacions es relacionen de nou amb l’esfera pública.8
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en el Estado español. San Sebastián, Granada,
Barcelona, Madrid, Sevilla: Arteleku - Diputación
Floral de Gipuzkoa, Centro José Guerrero - Diputación de Granada, Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía i Universidad Internacional de Andalucía.

López, E.; Alcaide, E.

(2011). «Una historia

8 S’ha realitzat una publicació sobre l’experiència de

En el text on es formula el concepte del “gir educatiu”, Irit Rogoff considera
que aquest procés pot conduir als comissaris cap a escenaris de treball menys
institucionalitzats.9 Carmen Mörsch, per la seva banda, quan tracta sobre
les possibilitats de col·laboració entre comissaris i educadors es pregunta
per “com es pot realitzar una col·laboració horitzontal, d’igual a igual?”
(Morsch, 2012, p. 50). Segons aquesta investigadora, en la col·laboració
horitzontal entre comissaris i educadors hi hauria un potencial que fins ara
no s’ha portat a la pràctica.
Amb els projectes que s’han descrit, així com amb el discurs que s’articula
en aquestes ratlles, però, no es creu que aquests girs menin en cap cas cap
a situacions de des-institucionalització, així com ni tan sols a entorns on
les diferències tinguin per què dissipar-se. Justament es tracta de tot el
contrari. Experimentar amb les articulacions entre els àmbits comissarial i
educatiu és una oportunitat per assajar a l’entorn de noves possibilitats de
prototip institucional –per utilitzar la terminologia de la Universidad Nómada–, així com, més que igualtat, resulta útil un concepte com ara transver-
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la primera temporada del projecte, que inclou relats
per part dels diferents col·laboradors i l’equip impulsor:
A.A.D.D. (2012). La publicació es pot descarregar
des del bloc de LaFundició: http://www.lafundicio.
net/?p=599. També es pot trobar informació al web de
la Fundació Antoni Tàpies: http://www.fundaciotapies.
org/site/spip.php?rubrique1081.
9 Ens referim al concepte de “parrhesia”, que Rogoff
recupera de Michel Foucault i amb el qual acaba donant una orientació considerablement subjectivista a la
seva descripció del gir educatiu: «En la ‘parrhesia’, ens
diu Foucault, hi trobem ‘una activitat verbal en la qual
l’orador expressa la seva relació personal amb la veritat
i arrisca la seva vida (...). En la ‘parrhesia’ l’orador
posa en pràctica la seva llibertat i elegeix la franquesa
per sobre la persuasió (...). Seria difícil imaginar una
agenda més romàntica o idealista per invocar girs cap
al camp educatiu i, tot i així, em sento atreta per això
amb menys vergonya del que es podria esperar mai
d’una teòrica crítica autoreflexiva que treballa en el
camp de l’art contemporani». (Rogoff, 2008, p. 45 i 46).

Capgirar el museu. Interseccions entre el comissariat
i l’educació en la perspectiva de la crítica institucional

sobre los departamentos de educación y las educadores en los museos españoles: mirando atrás para
poder seguir adelante». A:

Acaso, M.

(coord.).

Perspectivas. Situación actual de la educación
en los museos de arte actuales. Madrid: Fundación Telefónica. En línia: http://www.fundacion.
telefonica.com/es/que_hacemos/conocimiento/
publicaciones/

Mörsch, C.

(2009). «At a Crossroads of Four Dis-

salitat, tal com el planteja Aida Sánchez de Serdio: quan es tracta d’actuar
a contrapèl en estructures que al cap i a la fi tenen un funcionament jeràrquic, els recorreguts transversals són els que permetrien circular “entre la
verticalitat d’una organització piramidal i una horitzontalitat que tendiria a
realitzar-se quan es dóna la màxima comunicació entre els diferents nivells”
(Sanchez de Serdio, 2009, p. 44-63). En aquest sentit, s’ha de reconèixer que
segons quines formes de participació basades en la horitzontalitat poden
resultar totalment falses en relació amb el treball cultural i es poden basar
en una noció populista de la participació que, precisament, tindria com a
contrapartida l’ocultació de diferències estructurals.

courses documenta 12 Gallery Education in between
Affirmation, Reproduction, Deconstruction, and
Transformation». A: C.

Mörsch (ed.) (2009). docu-

menta 12. Education II. Between Critical Practice and
Visitor Services. Results of a Research Project. Zurich,
Berlín: IAE Institute for Art Education, Diaphanes.

Mörsch, C. (2012). «Contradecirse uno mismo:
la educación en museos y exposiciones como
práctica crítica». A: Collados, A. i Rodrigo, J.
(eds.). Transductores. Pedagogías en red y prácti-

En la col·laboració entre el comissariat i l’educació, les respectives diferències que queden prefixades es poden qüestionar i potser transformar, però
en cap cas no es poden elidir d’entrada. El gir educatiu no passa tant per
un comissari que esdevé un educador o viceversa, o que esdevenen senzillament “iguals”, sinó que, independentment de com es distribueixin les
funcions entre els diferents agents en cada projecte en concret, el repte rau
en replantejar aquests dos àmbits per mitjà de generar noves zones de contacte i contaminació; entre el que s’ha definit en aquest text com a la funció
instituïdora del museu –el comissariat– i la interrelació cara a cara amb el
públic i l’heterogeneïtat social –l’educació.

cas instituyentes. Granada: Centro José Guerrero
- Diputación de Granada.

O’Neill, P.

(2008). «El gir comissarial: de la

pràctica al discurs». A: Miró, N. i Picazo, G. (eds.).
L’exposició com a dispositiu. Teories i pràctiques
entorn de l’exposició. Lleida: Ajuntament de Lleida i Centre d’Art La Panera.

O’Neill, P.; Wilson, M.

(2010). «Introduc-

tion». A: O’Neill, P. i Wilson, M. Curating and
the Educational Turn. Londres, Amsterdam: Open

En aquest sentit, la possibilitat de resoldre la direcció artística del museu de
manera no autoritària no dependrà tant de la possibilitat de redefinir el “comissari independent” a partir de noves aportacions en el discurs en la crítica
institucional. Tal com s’ha vist, el comissariat, més que un agent en concret,
és l’àmbit on es negocien els processos i les relacions entre els agents que
procedeixen a la realització d’un projecte d’exposició o a la direcció artística d’un museu. Per tant, des d’aquest àmbit, la transformació serà possible
sempre que s’aconsegueixin fer reverberar sobre la seva mateixa pràctica i
articulacions uns discursos crítics que, si bé acostumen a plantejar-se des
de l’àmbit discursiu de les exposicions, no tenen una incidència estructural
tan habitual com caldria esperar.

Editions/de Appel.

O’Neill, P.;

Wilson, M. (eds). (2010). Curating

and the Educational Turn. Londres, Amsterdam:
Open Editions/de Appel.

Rodrigo, J.

(2010). Educational Tendences.

Discursos y líneas de tensión entre las políticas
culturales y las educativas. En línia: Biblioteca
YP productions. http://ypsite.net/recursos/biblioteca/documentos/educational_javier_rodrigo.pdf

Tal com recorda també Sánchez de Serdio, a partir d’Ernesto Laclau i Chantal
Mouffe, la possibilitat de generar esfera pública des de l’àmbit dels museus
no es deu tant a la possibilitat de generar discursos i representacions políticament compromesos des dels seus espais, sinó a entendre els antagonismes
entre els agents que hi intervenen com a circumstància per on generar precisament esfera pública. En aquest sentit, el gir educatiu del comissariat s’ha
d’entendre en primera instància com un procés per on mantenir oberts a la
diferència els espais de negociació en relació amb els processos instituïdors
del museu. Però, per altra banda, tal com s’ha apuntat, la transformació de la
cultura institucional tampoc no serà possible si no s’acompanya d’un segon
gir, que en aquest cas procedeix del treball amb públics i circula en direcció
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cap al comissariat. El gir educatiu en el comissariat no podrà efectuar-se si
no és per mitjà de complementar-se amb l’emergència d’un cert “gir comissarial”, que perpetrant-se en aquest cas des de l’àmbit educatiu i en relació
amb la pedagogia crítica, aconsegueixi que el treball amb l’heterogeneïtat
social guanyi consistència política en relació amb l’estructura del museu i
permeti ampliar contínuament els espais d’antagonisme.

Rogoff, I. (2008). Turning. e-flux journal. Núm.
0. En línia: http://www.e-flux.com/journal/turning/. Hi ha una traducció del text al castellà:

Rogoff, I.

(2011). El Giro. Arte y políticas de

la identidad. Vol. 4: Arte y educación. Pedagogías críticas, p. 253-366. En línia: http://revistas.
um.es/api/article/view/146111/130521. La versió

Aprendre a mantenir obert el diàleg amb l’heterogeneïtat social des de les
institucions culturals, i desbordar així l’antiga concepció del museu com
a espai disciplinador és el que hi ha realment en joc amb els processos
d’intersecció que actualment es plantegen entre l’educació i el comissariat.
Les possibilitats de reinventar la col·laboració entre els espais de direcció
artística en funció d’expandir el treball amb la diferència cultural és el que
pot portar a processos on la preocupació ja no és els girs que fan els comissaris o els educadors, sinó les possibilitats que poden activar conjuntament
per capgirar el museu.

del text que s’ha utilitzat i a la qual remet la
paginació de les següents cites és la que apareix
a: O’Neil, P. ; Wilson; M. (2010).
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de
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(eds.). Transductores. A: Pedagogías colectivas y
prácticas espaciales. Granada: Centro José Guerrero - Diputación de Granada.

Sánchez de Serdio, A. «Arte y educación: diálogos y antagonismos». Revista Iberoamericana
de Educación, núm. 52 (2010a).
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(2010b). «Posicions

en el camp educatiu: trànsits i negociacions
entre l’art i la pedagogia». A: Fontdevila, O.;
Sánchez,T; Vilardell, M. (coords.). Barcelona: Sala d’Art Jove 2009. Generalitat de Catalunya - Departament d’Acció Social i Ciutadania.
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A: Desacuerdos 6. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. San Sebastián, Granada,
Barcelona, Madrid, Sevilla: Arteleku - Diputación
Floral de Gipuzkoa, Centro José Guerrero - Diputación de Granada, Museu d’Art Contemporani de
Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía i Universidad Internacional de Andalucía.

Vidokle, A. «Art Without Artists?». e-flux journal,
núm. 16 (2010). En línia: http://www.e-flux.com/
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Formes de col·laboració publicoprivada.
Reacció i planificació davant la crisi
CARME SAIS GRUART
Gestora cultural. Presidenta de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC)
1

1. DHUB. Fotografia de Lourdes Jansana.

En resposta als efectes devastadors de la
crisi sobre la cultura, el sector cultural busca noves vies de finançament i adopta formes de gestió més eficients. L’Administració
pública incorpora models provinents de la
gestió privada, assaja noves fórmules de
col·laboració publicoprivada, treballa per
incrementar els ingressos propis i es bolca a
la recerca de patrocinis i mecenatge. Tot és
poc per activar el sector cultural i intentar
cercar sortides eficients a la situació precària en què es troba després de patir retallades i revessos importants, com ha estat la
pujada de l’IVA. Cal afrontar el futur, però
no des de la desesperació i la improvisació,
sinó des de la innovació, la planificació i
la creació d’estratègies que permetin situar
la cultura en el lloc central que li correspon en tant que bé públic necessari per a
la societat.

Una de les problemàtiques que centren el debat cultural avui dia és el finançament de la cultura. La davallada de recursos públics i de la demanda
fan inevitable que el sector cultural reaccioni amb rapidesa i assumeixi el
canvi cap a una cultura menys subvencionada i una gestió més eficient.
Amb aquest objectiu, s’apel·la sovint a la col·laboració publicoprivada com
a possible solució. Quines formes de col·laboració publicoprivada hi ha i
què comporta cadascuna? Què n’hem d’esperar, del canvi de paradigma que
aquestes noves formes de gestió suposen? En aquest article pretenc fer una
aproximació als antecedents i al context de la col·laboració publicoprivada,
analitzar diverses opcions possibles, defensar que és necessària la planificació i la implementació de sistemes de gestió més avançats i, finalment,
plantejar algunes expectatives sobre el futur de la gestió cultural que ajudin
a superar l’atzucac en què ens trobem.

El finançament de la cultura
El finançament de la cultura pot ser públic, privat o publicoprivat. Els
ingressos que puguin generar les activitats (entrades, matrícules, lloguer
d’espais, etc.) són considerats com ingressos privats, ja que són aportacions
fetes per particulars (públic o usuaris) i es pot dir que representen una forma
de copagament. Serà públic, privat o mixt en funció de diversos aspectes
que intervenen en l’activitat, com ara la seva titularitat, el fet de ser gratuïta
o de pagament (a preu públic de cost, a preu subvencionat o a preu lucratiu),
la seva capacitat d’impacte social i el seu cost. La cultura de qualitat té un
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cost que cal finançar d’una manera o altra si volem garantir la qualitat, el
rigor i l’excel·lència de l’activitat i la professionalització, no només dels
nostres artistes, sinó també de tots els professionals que el món de la cultura
necessita perquè un producte arribi al públic apropiadament.
Quan parlem d’uns serveis culturals públics mínims indispensables, volem
dir que ha de ser factible garantir la igualtat d’oportunitats d’accés a la
cultura, i el finançament de l’activitat cultural no ha de ser un obstacle. Per
això, és habitual que el seu finançament sigui públic o amb la modalitat
de copagament. En el cas dels museus, en general, les entrades pagades pel
públic no sumen un import suficient per cobrir el cost de funcionament de
l’equipament. Fins i tot un dels museus més visitats i rendibles de Catalunya, el Museu Dalí de Figueres, completa la seva economia amb els ingressos
obtinguts en concepte de drets d’autor i amb les vendes de marxandatge.
També el teatre o el cinema tenen normalment costos més alts de producció
que no pas possibilitats de recaptació. La cosa es complica quan baixa el
poder adquisitiu del públic potencial i, a més, la societat està ressentida per
les conseqüències de la crisi econòmica. Per altra banda, la cultura ha de
competir amb l’oci de masses, com per exemple el futbol, sense que sigui
promoguda pels mitjans de comunicació públics tal com li correspondria, la
qual cosa es pot atribuir al fet que alguns mandataris no valoren la cultura
com un bé necessari per a la societat, tal com ens ha fet saber recentment
l’actual ministre de Cultura, Educació i Esports, José Ignacio Wert, en proclamar que la cultura és un mer entreteniment.
Una altre factor que cal tenir en compte és la qualitat dels continguts i la
consideració social que tingui una activitat cultural. Una majoria social considera que la cultura del superflu (oci cultural) l’han de pagar els consumidors mateix i que la cultura necessària (la cultura que aporta valors estètics,
morals, intel·lectuals o artístics a l’individu i la societat) l’ha de finançar,
totalment o en bona part, el sector públic, atesa la seva consideració de bé
social (Lladó, 2008, p. 222). El fet d’entendre que la cultura és un bé necessari
és una consideració generalitzada a escala social i política que es remunta a
la Il·lustració i que s’assenta com a dret universal el 1948 en la Declaració
Universal dels Drets Humans. Tot i això, s’observa que “societats de caire
tradicionalment més lliberal tendiran més a deixar en mans de la iniciativa
privada i el joc de mercat el finançament de la cultura que societats més
ancorades en tradicions de l’estat del benestar” (Lladó, 2008, p. 221-222).
El finançament depèn també de la titularitat de l’activitat cultural, és a dir,
de qui n’és responsable i promotor, i es produeix una dicotomia entre sector
públic i sector privat. El sector públic es compon d’organitzacions governamentals, inclou tot tipus d’administracions públiques i té per objecte el bé
comú. El sector privat inclou les societats (tant les lucratives com les no lucratives), les associacions i les organitzacions benèfiques, les unitats econò-
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miques familiars sense finalitats lucratives i les empreses amb fi lucratiu, i
actuen amb relació al mercat. Parlem de tercer sector, en canvi, quan ens
referim a entitats i organitzacions que dirigeixen la seva activitat a cobrir
les necessitats socials i no tenen afany de lucre. En aquest cas, es pot parlar
de gestió de serveis públics des de la societat civil.
Tot i que podem generalitzar que una majoria de museus europeus són
públics (estatals, municipals, nacionals o eclesiàstics) i que els museus americans són majoritàriament privats, aquest esquema es va trencant a mesura
que les organitzacions culturals europees s’interessen pels models americans
privats i esperen que la seva adopció els permeti esdevenir més eficients i
sostenibles. El canvi de paradigma troba, però, entrebancs difícils de superar atès el seu arrelament sistèmic, com ara el diferent context econòmic,
legislatiu i formatiu i una menor tradició filantròpica. Per altra banda, la
viabilitat d’un projecte no depèn només del model de gestió escollit, sinó
que respon també a factors conjunturals i altres aspectes intangibles, com és
la credibilitat, la professionalitat, la capacitat d’adaptació i el lideratge. En
qualsevol cas, sempre és aconsellable diversificar les fonts de finançament i
buscar un equilibri que faci sostenibles els projectes. És recomanable buscar
l’equilibri amb un finançament híbrid: públicoprivat.

La coça que ens dol però que ens empeny
El context actual requereix que la col·laboració publicoprivada agafi el relleu
en la reactivació per sortir de la crisi, atès que el sector públic no podrà actuar
com a motor de l’economia durant un temps. Seria desitjable que els efectes
de la crisi ens empenyessin cap a una transformació de la gestió cultural per
fer-la més eficaç, sostenible i ètica i perquè combinés equilibradament la gestió dels continguts de qualitat i la gestió eficaç dels recursos en concordança
amb objectius públics. Es tracta de buscar solucions a mitjà i llarg termini en
lloc d’invocar només solucions basades en la imaginació i en la improvisació.
També és el moment de reclamar formes més transparents de presa de decisions polítiques, i que estiguin avalades i fonamentades tècnicament. Ja no es
pot fer la vista grossa davant decisions capritxoses, megalòmanes, interessades
o de dubtosa solvència (amb motiu d’una campanya electoral, per beneficiar
uns interessos econòmics, etc.). Les nostres ciutats estan plenes d’edificis culturals inacabats, finalitzats però buits de continguts o infrautilitzats, que són
resultat d’una mala planificació, de criteris banals o d’interessos econòmics.
Ens esgarrifa el cost de complexos culturals inaugurats parcialment sense
continguts definits, com la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela,
de l’arquitecte nord-americà Peter Eisenman (141.000 m²), el Centro Cultural
Internacional Oscar Niemeyer d’Avilés (50.000 m²) i el Canòdrom mateix de
Barcelona, en el qual es van gastar 4.540.000 euros en obres de rehabilitació
que no s’han finalitzat, atès que el Centre d’Art Contemporani s’ha integrat
finalment a la Fàbrica de Creació Fabra&Coats.
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2. European Arts Cuts-Map, diari britànic The Guardian.
http://www.guardian.co.uk/culture/interactive/2012/
aug/03/europe-arts-cuts-culture-austerity

En el món municipal la situació és especialment difícil i la cultura agonitza
a causa de les retallades. Tenim municipis amb edificis empantanegats o
a mig gas, que es van construir en època de vaques grasses gràcies a les
subvencions de la Generalitat o del govern espanyol i que ara no es poden
acabar de pagar o no es poden mantenir o dotar d’una programació. Per
acabar-ho d’adobar, s’espera la darrera etzibada que suposarà la reforma de
la Llei de bases del règim local, la qual incorporarà una lectura molt més
gasiva de la norma competencial que farà possible plantejar el tancament
de projectes i serveis, fins ara opcionals, en funció d’una valoració estrictament econòmica.
En el mapa mundial de retallades en el camp cultural publicat per The Guardian i elaborat de forma col·laborativa en línia,1 es fa visible com la crisi
actua com un rasclet que va esporgant la cultura pública amb el tancament
d’equipaments (Espai Zer01 d’Olot, Espai F de Mataró, Museu de la Batalla de
l’Ebre, Vil·la Romana de Centcelles, etc.), la reducció de personal (MACBA,
Espai Zer01, etc.) i la retallada de programes i serveis (Escola Pau Casals de
Viladecans; universitats de Tarragona, Girona i Barcelona; CAER de Reus, etc.).

1 http://www.guardian.co.uk/culture/interactive/2012/
aug/03/europe-arts-cuts-culture-austerity.

Un altre efecte de la crisi que cal tenir en compte és la reducció del poc
col·leccionisme institucional existent i la retallada de les programacions
dels centres, fets que afecten greument la continuïtat de projectes, especialment els dels artistes. La crisi ha espantat el col·leccionisme privat, el
desànim s’ha apoderat de les galeries per la caiguda de vendes i han optat o
bé per fer menys exposicions anuals o, fins i tot, per plantejar-se el tanca-
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ment. A la falta de clients, cal afegir-hi la falta de públic. Les despeses que
comporta exposar un artista fan que s’opti per fer menys exposicions anuals
(CoNCA, 2011a, p. 122).
Sabem que la situació empitjorarà encara més després de l’impacte devastador de l’increment de l’IVA sobre la cultura (l’impost espanyol és el més alt
dels disset països de l’eurozona) i l’anunciada retallada dels pressupostos de
l’Estat per a l’any 2013, que se situen en el 30%. Es preveu que afecti en un
19,6% la cultura i que afectarà amb reduccions de les aportacions de projectes petits i grans, inclosos els grans referents de la cultura del país, com és
el Museo del Prado (-29,5%), el Museo Reina Sofía (-25,5%), el MACBA i el
MNAC (-30%) i el Liceu (-50%).2 Esperem que la penúria econòmica no porti
aquests museus a vendre obres del seu fons -després de dotar-se d’una forma
legal que permeti fer-ho-, tal com ha succeït en alguns museus privats.
Simultàniament als ajustaments pressupostaris, la màquina governamental impulsa reformes legislatives que tenen per objectiu la racionalització i
l’eficiència de l’Administració pública i que, entre altres mesures, proposen
potenciar la col·laboració del sector públic amb el sector privat. Aquest és el
cas de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, plantejat com a creació d’un
sistema de racionalització de la gestió dels principals equipaments museístics
de Catalunya. Val la pena destacar que entre les funcions de l’Agència hi ha
la dinamització del patrimoni cultural mitjançant la cooperació entre agents
públics i privats per millorar-ne la promoció, la conservació i la gestió, especialment establint estratègies de suport i col·laboració amb els ens locals.
Una altra iniciativa que té per objectiu ajudar a contrarestar la davallada de
l’acció pública és el Pla de suport al tercer sector social que va signar la Generalitat de Catalunya i la Taula d’Entitats del Tercer Sector el setembre de
2012. Es tracta d’un conjunt de mesures que pretenen potenciar l’activitat
de les entitats i actuar contra l’exclusió social al nostre país. Algunes mesures en matèria de contractació pública adquireixen una significació especial,
com ara l’establiment d’un sistema d’indicadors de seguiment dels contractes públics o el foment de la contractació pública socialment responsable,
uns principis que són perfectament extrapolables al sector cultural.
Mentre el sector cultural encaixa la situació, es produeix un creixent interès
del sector privat (empresa i tercer sector) per participar del sector públic.
L’entrada d’empreses en la prestació de serveis públics és fruit de l’aliança
del poder econòmic i del governamental, i respon a interessos polítics i de
negoci. Les empreses s’hi atansen amb avidesa atretes per una bossa de
negoci que podria ser molt beneficiosa si s’explotés conforme a criteris mercantils. En canvi, l’interès del tercer sector es produeix per la voluntat de
cobrir les deficiències en serveis públics i suposa una reacció de base social.

2 Percentatges estimats la primera setmana d’octubre de
2013 segons els mitjans de comunicació.
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Formes de col·laboració publicoprivada
Actualment totes les escales de l’Administació pública –des de la Unió Europea fins als ajuntaments- aposten per la posada en funcionament de fórmules de col·laboració publicoprivada, i les potencien i promouen.
En primer lloc, exposaré un àmbit molt específic de col·laboració: el mecenatge i el patrocini; en segon lloc, descriuré les diverses formes de gestió
pròpies del sector privat a les quals pot recórrer el sector públic, i per finalitzar explicaré les formes de col·laboració publicoprivada.
1. Mecenatge i patrocini
Des de fa anys, el sector cultural ha estat esperant la reforma de la Llei de
mecenatge. Tot i els intents recents, el projecte de llei s’ha congelat, segons
diu el ministre d’Economia, fins que la situació econòmica ho permeti. El
projecte de llei havia estat redactat per una comissió interministerial sota
la consideració que havia d’atendre per igual els àmbits següents: social,
cultural, educatiu, científic, d’innovació, d’investigació, esportiu i mediambiental. Per aquest motiu, doncs, estava previst que rebés el nom de Ley de
participación social y mecenazgo.
Es tractava de tenir un marc normatiu suficientment incentivador que exonerés les empreses del pagament parcial o integral dels impostos a canvi del
finançament de projectes culturals. Malgrat els temors d’una part del sector
que aquesta llei suposés una privatització
de la cultura, el secretari d’estat de
7
Cultura, José María Lassalle, defensava que es tractava de trencar el monopoli
de l’Estat. La proposta preveia que fins i tot les aportacions particulars petites
comportessin beneficis fiscals. Seria el que s’anomena impostos a compte.
Finalment el govern conservador no s’ha vist amb cor d’aprovar-la. Vol
mantenir la capacitat recaptatòria d’Hisenda, en concordança amb l’objectiu
de reducció del dèficit, i mantenir la centralitat de la redistribuició del capital d’acord amb l’interès general i segons el seu criteri. No ha valorat -semblaque la llei de mecenatge hauria pogut esdevenir un factor dinamitzador de
l’economia i de creació d’ocupació.
L’actual Llei 49/2002 de mecenatge és escadussera quant a incentius fiscals -només preveu deduccions del 25% de l’IRPF i del 35% de l’impost de
societats-, però se centra en la defensa del patrimoni artístic i la prioritza.
En canvi, molts països que han entès la importància d’impulsar un sistema
de finançament per a la cultura que vagi més enllà dels recursos públics, demostren que l’aplicació d’una bona llei de mecenatge suposa un increment
del flux de diners a favor de la cultura. A França, per exemple, la deducció

Dossier

90

Formes de col·laboració publicoprivada.
Reacció i planificació davant la crisi

arriba al 60% per a les persones jurídiques i al 70% per a les físiques. La llei
de mecenatge francesa es va reformar el 2003, i des d’aleshores les aportacions de les empreses a la cultura s’han multiplicat per 5,3 i han passat
de 150 milions d’euros el 2004 a 683 el 2011. Als EUA les empreses poden
desgravar fins al 100% de les seves aportacions i els mecenes -grans i petits
donants- són els que fan possible l’entramat universitari, científic i cultural
del país. Al Regne Unit les empreses i els particulars poden desgravar de
l’impost de societats o de la declaració de la renda l´import de les donacions
fetes a favor d’activitats artístiques, sempre que no es tracti d’activitats que
produeixen ingressos que reverteixen en el donant. A Itàlia els mecenes
culturals poden deduir-se el 100%, i s’han donat casos espectaculars, com
per exemple la donació realitzada per un fabricant de sabates, Diego della
Valle, que ha permès la restauració del coliseu romà.
Caldrà, doncs, sens dubte, continuar treballant per reclamar que l’Estat espanyol elabori unes lleis convenients de patrocini i mecenatge que estimulin la inversió privada en la cultura i les arts.
Que s’hagi aparcat la llei ha estat una decepció més per al sector cultural
i un nou enderrariment de l’Estat en la seva competència respecte a altres
que són potents en el mercat mundial de la cultura. No obstant això, el patrocini i el mecenatge són recursos als quals es pot acudir. No s’ha de perdre
l’esperança en l’empresariat del nostre país i hem d’esperar que es mostri
sensible i col·labori a fer possibles les activitats culturals. Esperem que la
situació no sigui tan extrema com la que va patir fa uns quants anys el
Museu d’Art Contemporani de Los Angeles, que es va salvar del tancament
gràcies al donatiu del filantrop Elie Broad, un dels exemples que es poden
mostrar al nostre sector empresarial, ja que il·lustra el paper determinant
que pot tenir en el camp cultural.
Cal considerar, doncs, que es reconeixen com a mecenatge els donatius, les
donacions i les aportacions realitzades a favor de les entitats sense finalitats
lucratives, els convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès
general, la despesa feta en activitats d’interès general i els programes de
suport a esdeveniments d’excepcional interès públic. Hem de tenir clara
també la diferència entre patrocini i mecenatge, ja que les regles del joc són
diferents. Mecenatge són les donacions realitzades per al sosteniment de la
cultura o les arts amb caràcter filantròpic, sense cap finalitat comercial ni
contrapartida. Les accions de mecenatge ajuden a millorar la reputació de
les organitzacions que les realitzen. El patrocini, en canvi, comporta beneficis d’imatge a qui fa l’aportació. Allò que fa la diferència entre un i altre
és, per tant, l’existència o l’absència de contrapartides.
Amb tot això, una variant molt interessant, a la qual podem apel·lar, és la
de la responsabiliat social corporativa (RSC) de les empreses, una fórmula
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que es defineix com el conjunt d’accions que realitzen les empreses perquè
les seves activitats tinguin repercussions positives sobre la societat i que
suposen una afirmació dels seus valors. Aquesta implicació té repercussions
en el mercat, i les empreses ho saben, atès que la societat premia les entitats
que són socialment responsables. Un altre tema ben diferent, que no hem de
confondre, és el patrocini, consistent en el finançament d’activitats a canvi
de publicitat, una operació comercial que requereix un contracte especial.
En el cas dels museus, el mecenatge és molt important, ja que la donació de
col·leccions ha estat la llavor de molts museus i una via de creixement. Una
de les primeres col·leccions públiques concebuda com a tal va ser la que el
papa Sixt IV va donar a Roma el 1471, formada per obres procedents del
Capitoli. Gairebé tots els grans museus europeus estatals deuen el seu origen
al col·leccionisme desenvolupat pels reis i governants. El 1765, per exemple,
s’obria la Galleria degli Uffizi, que posava a l’abast públic bona part de la
col·lecció dels Medici. Als Estats Units, durant el segle xix, diversos particulars van crear el seu propi museu, amb objectius educatius i filantròpics,
com a mostra d’agraïment a la seva comunitat. A Europa trobem el cas de
les col·leccions Thyssen, i als EUA, col·leccions molt significatives, com la
del banquer Robert Lehman, formada per tres mil esplèndides obres d’art de
diversos estils i èpoques que va donar al Metropolitan el 1969, o la d’art italià del comerciant Samuel H. Kress, que es va integrar majoritàriament a la
National Gallery de Washington. Unes altres grans col·leccions donades als
museus nord-americans són les dels grans magnats Frick, Mellon, Morgan,
Rockefeller, Rothschild, Guggenheim, etc., uns noms coneguts com a grans
fortunes però també com a destacats filantrops de reconeixement mundial.
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Catalunya també té una certa tradició de mecenatge en el camp dels museus.
Tots sabem la importància que han tingut per al MNAC el llegat Cambó o
els dipòsits Thyssen-Bornemisza i Carmen Thyssen. Al seu torn, el MACBA
segueix el sistema anglosaxó, de manera que part de la col·lecció depèn de la
Fundació MACBA, formada per empreses i particulars. Els patrons de la Fundació reben a canvi contraprestacions d’exclusivitat i facilitats per a l’ús dels
espais del museu o privilegis com visites guiades i entrades gratuïtes, a més de
beneficiar-se de deduccions fiscals. Tot i això, sembla confirmar-se que aquestes contrapartides no són el que motiva el sector privat a fer donacions per a
l’adquisició d’obres d’art, sinó que el motiu veritable és la sensibilitat artística i
la voluntat de formar part d’un procés cultural (CoNCA, 2011b, p. 20).
Aquest tipus de donacions i llegats configuren una de les aportacions més
duradores i profitoses del sector privat al sector públic. Seria interessant
definir una política de promoció del col·leccionisme privat i del mecenatge.
Val a dir que promoure donacions o cessions de col·leccions als museus ha
de respondre a una política definida d’adquisicions dels museus (o a una política pública d’adquisicions d’obres d’art). Tanmateix s’han d’establir criteris
tècnics de valoració de les ofertes de donacions i supeditar l’acceptació de
fons al seu interès públic, d’acord amb criteris d’experts, i a l’existència de
garanties quant a la viabilitat del seu manteniment i la seva gestió amb càrrec a l’erari. Tal com indicava la diagnosi del CoNCA: “Hi ha hagut una inversió excessiva del sector públic en edificis per acollir col·leccions privades,
el valor de les quals no ha estat avaluat per experts” (CoNCA, 2011, p. 123).
Una altra forma de contribució del sector privat a la societat són les fundacions que desenvolupen finalitats públiques. En els darrers anys han sorgit
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3. Inauguració de l’exposició Paisatges de llum,
paisatges de somni. Col·lecció Carmen Thyssen, a
l’Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols
Foto: Bergantí Estudi, 2012.
4 i 5. Can Mario, Palafrugell, Fundació Vila Casas.
6. Exposió Torres Monsó, Can Mario, Palafrugell.
Fundació Vila Casas.
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diverses fundacions privades amb col·leccions d’art contemporani, com la
Fundació Vila Casas, Cal Cego, la Fundació Sorigué o la Fundació Suñol, una
aportació benvinguda pel teixit cultural del país, sobretot si s’autofinancen.
El problema es presenta quan aquestes iniciatives busquen el suport públic,
ja sigui demanant subvencions per al manteniment o reclamant edificis
públics que les aixopluguin aportats per l’Administració pública, ja que de
vegades arriben a disputar recursos a altres activitats i serveis públics que es
consideren necessaris i que es desenvolupen conforme a polítiques culturals
de llarga trajectòria pública.
2. Formes de prestació de serveis culturals públics des de l’eficiència i les
bones pràctiques
Hem vist que en els països anglosaxons s’han fet reformes del sistema politicoadministratiu amb l’objectiu de millorar en eficàcia i eficiència. Una de
les formes possibles és l’adopció de metodologies i criteris de treball propis
del sistema privat en el sector públic. L’arrelament de les formes burocràtiques i la resistència al canvi fan que aquests processos siguin molt lents si
es duguin a terme internament, encara que, com he exposat anteriorment,
aquests canvis són necessaris si es vol mantenir la prestació de serveis des
de la funció pública però amb eficàcia. Aquest repte requereix que sigui una
prioritat política i que el projecte reformista tingui un fort lideratge sustentat a llarg termini. Segons l’expert Xavier Pont, la transformació del sector
públic comporta vuit reformes estructurals: introduir la gestió per resultats,
aprofundir la simplificació administrativa i la millora de la regulació, millorar l’agilitat en els mecanismes de control de l’Administració, fer un ús
extensiu i controlat de mecanismes privats de gestió i de col·laboracions
publicoprivades, dotar l’Administració d’autonomia de gestió mitjançant un
procés d’agencialització, impulsar la direcció pública professional, emprendre la reforma de la funció pública i millorar la negociació col·lectiva del
sector públic (Pont, 2002, p. 266).
Com a alternativa molt més ràpida, es pot recórrer a la privatització, a
l’externalització o a formes de col·laboració publicoprivades que aprofitin recursos públics però que defugin els sistemes de la gestió pública,
millorin l’eficiència i afavoreixin el creixement de les empreses a través
del desenvolupament de negocis en el sector públic. En tots els casos
l’objectiu hauria de ser aconseguir aquests resultats que d’una manera o
d’una altra semblen inviables. Les mancances del finançament públic i la
voluntat d’ajudar del sector privat són motors d’aquest canvi, el qual es
remunta als anys noranta.

10

Val a dir que en el moment de recessió actual optar per processos de privatització que tinguin per objectiu cobrir el finançament sense aportar millores en el creixement econòmic pot ser un gran perill. Tal com afirma Daniel
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Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya,
“si l’objectiu és la racionalització i optimització dels recursos públics, existeixen diferents models possibles, i només un és la privatització. Així, doncs,
s’hauria de veure en cada cas els aspectes clau d’aquesta relació publicoprivada que s’han de tenir en compte: propietat, finançament, prestació i
control, i escollir en cada cas el que sigui més apropiat. Els òrgans públics
que realitzin una privatització deixaran de prestar directament un servei
públic, però si aquest servei és de la seva competència, han de seguir sent
garants que aquells serveis es presten en les condicions pactades de preu i
qualitat” (Faura, 2012).
A mig camí trobem l’externalització (subcontractació) de la gestió de serveis
que abans devien haver prestat empleats públics i que ara s’encarreguen
a empreses i organitzacions no lucratives, mantenint la titularitat i el finançament públics. Aquest tipus de col·laboració es pot resoldre a través
de formes simples, com convenis de col·laboració, o més complexes, com
són els contractes d’obres i serveis. Per dur a terme un correcte procés
d’externalització, el procés i la implementació s’han de planificar adequadament, s’han d’establir canals de comunicació óptims entre l’Administració
i l’agent extern, s’ha de redactar un contracte complet i s’ha de realitzar un
seguiment metòdic i una avaluació acurada.
Una altra fórmula més equilibrada són els partenariats publicoprivats
que es basen en acords de col·laboració voluntària i estable entre organitzacions públiques i privades per compartir riscos, costos i beneficis.
Un bon exemple en aquest sentit és la modalitat de gestió coparticipada que, per exemple, es duu a terme a Girona i a Salt en el Festival
Temporada Alta, una producció de l’empresa Bitò Produccions, SL, amb
participació dels ajuntaments dels dos municipis, de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació de Girona.
Hi ha altres formes més simples de col·laboració que es basen a posar a
l’abast d’empreses i particulars els recursos públics, com ara els equipaments o la infraestructura. Això comportaria, tal com diu Martinell, “espais que facilitessin la dinamització del sector cultural a partir d’una bona
aliança publicoprivada en clau d’I+D+i i el foment de l’ocupació en el sector.
Ja és hora que el concepte de low cost pugui aplicar-se a equipaments culturals d’atracció d’iniciatives creatives, on puguin conviure l’espai públic amb
la creació i el desenvolupament econòmic (...) contenidors, facilitadors dels
processos creatius i empresarials, on els continguts els aportin els actors
culturals que tenen projectes, idees i coses per compartir i que es comprometen a generar activitat i ocupació cultural” (Martinell, 2009, p. 33).
Pel que fa a la contractació publicoprivada, la Llei de contractes del sector públic la defineix com una forma de contracte a llarg termini per a la
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instal·lació, el manteniment i l’explotació de sistemes complexos en què
el contractista realitza feines necessàries per prestar un servei que li encomana l’Administració a canvi d’un preu vinculat al compliment d’uns
objectius de rendiment (disponibilitat, qualitat, etc.). La millora dels terminis d’execució i els costos, al mateix temps que la dinamització del mercat
laboral i l’economia en general en són els avantatges. La clau de l’èxit que
farà que l’intercanvi sigui just és l’establiment de garanties a través d’uns
bons mecanismes de control de la qualitat i de la despesa.
Cal veure, però, que el sistema produeix una confrontació d’interessos, atès
que les empreses cerquen la màxima rendibilitat econòmica i les administracions es deuen a la rendibiliat social (o al rendiment polític). La poca
experiència i la falta de rigor que encara existeixen en aquest país incrementen molt el risc que pot comportar no afinar els plecs dels concursos on
es defineixen totes les condicions i els resultats esperats i es preveuen els
imprevistos que poden sorgir. Així, doncs, serà recomanable ser prudent i
rigorós a l´hora d’adoptar aquest model perquè l’Administració pública no
perdi el control del projecte.
Per una banda, tot i que és habitual pensar que el sector privat és més competitiu i eficient, sabem que també hi ha casos de fracàs en el sector privat.
També cal considerar que privatitzar o externalitzar pot fer perdre molts
llocs de treball a personal qualificat en benefici de la creació de no tants
llocs de treball en el sector privat. Per l’altra banda, la vocació de servei
públic és un valor que de vegades és difícil d’inculcar en l’àmbit privat, al
mateix temps que pot ser una dificultat per al sector privat treballar a partir
de normatives i criteris del sector públic que li són aliens. Finalment, cal
prestar atenció i evitar que sorgeixin problemes d’equitat, transparència i
concurrència en l´ús de mecanismes privats, i aquests problemes s’hauran
de preveure i resoldre prèviament, en el procediment de definició dels plecs
de condicions.
Pel que fa a la creació d’ens públics, sembla que actualment
l’Administració vol retreure el boom que es va produir al llarg dels
darrers cinquanta anys a favor de fórmules de col·laboració publicoprivada. L’objectiu que impulsava la seva creació era sobretot assolir més
eficàcia, la qual cosa no sempre s’ha aconseguit, però tot fa pensar que
també s’utilitzaven per escapar dels rígids controls de l’Administració,
és a dir, com a forma per driblar obligacions legals que en el si de
l’Administració són inel·ludibles. Alguns experts han criticat també que
de vegades encobreixen repartiments de poder.
En el bon sentit, però, es fa difícil no pensar que l’Administració pública
i el sector privat s’han ben trobat. Per una banda, l’Administració no té
recursos, i recórrer a la iniciativa privada li permet proveir serveis sense
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fer grans inversions. Per una altra, les empreses veuen el sector públic com
un pastís apetitós que els permet desenvolupar el negoci i incrementar els
guanys. El pastís pot ser tan gran que és possible que els dos sectors s’hagin
anat seduint mútuament i que hagin anat fent campanya promocional dels
avantatges que pot tenir la col·laboració publicoprivada.
En definitiva, la col·laboració publicoprivada esdevé el nou paradigma de la
gestió pública. Fins i tot s’ha arribat a anomenar estat relacional i s’ha dit que
se n’espera que superi l’estat del benestar. Es fa desitjable que aquest paradigma aporti innovació i creativitat, noves formes enginyoses de finançament,
eficiència en la provisió de productes i serveis, transparència, més participació ciutadana, etc. Pot adoptar formes diverses, com aliances formals (com és
la participació publicoprivada o les empreses mixtes), concerts, concessions,
xecs, etc., o prendre forma en el desenvolupament de xarxes o l’establiment
d’acords de col·laboració puntuals (Pont, 2002, p. 274). La conjuntura de crisi,
l’escassedat de recursos, la globalitat i l’existència d’una mentalitat oberta a
totes les Co (coparticipació, col·laboració, cogestió, etc.) fan que la seva penetració en el sector sigui ràpida i, en part, fins i tot natural.
Alguns museus ja han fet la seva reconversió cap a models propis del sector privat. El Museo del Prado va fer el procés de canvi a partir del 2003,
quan es va aprovar la Llei reguladora del Museo Nacional del Prado, que el
dotava de més autonomia i capacitat d’actuació. Aquest canvi li ha permès
limitar el finançament públic al 60% del total del seu pressupost, mentre
que el museu aporta el 40% restant. Com altres directors de grans equipaments, el director del Prado, Miguel Zugaza, veu el futur del museu lligat
al sector privat: “Està clar que el sistema no es podrà sustentar com fins
ara. Canviarà la forma de finançament dels museus, igual que la de tots els
serveis públics. No serà només l’Administració qui decidirà quines coses es
poden mantenir i quines no, sinó que la societat civil adquirirà un protagonisme molt gran” (García, 2012). Per aquest camí avança el Centre Nacional d’Art Reina Sofía, que ja disposa també de la seva llei reguladora. El
museu encara la retallada de pressupostos cercant formes d’incrementar els
recursos propis i desenvolupant un projecte de fundació que tindrà per objectiu l’entrada de la societat civil en els seus projectes. Manuel Borja-Villel
afirma: “Estem vivint un canvi de paradigma. (…) El món de la cultura, i
en particular el dels museus, s’ha de replantejar els seus principis. Tenim
l’obligació moral i ètica de buscar altres formes d’institucionalitat, això és,
altres formes de col·leccionar, de crear relats i d’educar” (García, 2012).
També a Catalunya arriben els canvis i s’especula que, probablement, el
projecte del Museu del Disseny HUB de Barcelona serà un banc de proves
on s’assajarà un model de coinversió i de gestió compartida publicoprivada
amb l’objectiu d’obtenir el màxim de rendiment, eficàcia i eficiència.
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6

5

La irrupció de la societat civil organitzada i els efectes
del 15-M

7

Com hem dit, un dels agents privats que protagonitza acords de col·laboració
publicoprivats són les entitats sense ànim de lucre que intervenen amb el
desig de satisfer necessitats col·lectives que altrament quedarien desateses.
La bonança de la seva finalitat no amaga que pugui haver-hi casos de dèficits qualitatius i que s’hagin detectat alguns casos de paternalisme, particularisme, amateurisme i insuficiència.

7

8

5 i 6. Tabacalera de Lavapiés, Madrid. Fotos: CS.
7. Biblioteca popular Josep Pons de Can Batlló.
Foto: LaCol.
8. Antiga fàbrica Can Batlló. Foto: LaCol.

Quan es va cap a la incorporació de la societat civil i a la iniciativa privada
en un sector concret d’actuació tan especialitzat com és el de la cultura,
és necessari definir prèviament els requisits mínims que han de complir
les organitzacions privades a les quals s’assignin tasques i responsabilitats
públiques. S’han de tenir garanties de solvència, rigor i professionalitat,
però també s’ha de vetllar perquè el treball especialitzat es presti amb coneixement i expertesa suficients. S’ha detectat que és un problema real
l’adjudicació de concursos de contractació de serveis externs a empreses
generalistes o de camps aliens al nostre que han donat com a resultat serveis
qualitativament devaluats.
Finalment, hem de parlar també de les iniciatives directes amb la societat
del tercer sector o de comunitats organitzades per un interès comú sense pràcticament suport o aportació pública. Es detecta un increment de
l’activitat de les associacions i el naixement de noves organitzacions en
el camp cultural que aporten noves maneres de fer les coses, més participatives i innovadores quant a formats, criteris i objectius. El fet ha cridat
l’atenció de l’Administració pública, la qual ha vist la possibilitat de complementarietat, o d’alternativa, en la realització de serveis a la població,
i per això ofereix, no només permissivitat (en els casos de marginalitat o
d’excepció normativa), sinó també un cert suport logístic (sobretot si no es
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tracta de diners, com pot ser la cessió d’espais i materials o el pagament
dels consums).
Sembla ben bé que la societat està amarada d’alguna forma de l’esperit del
15-M. El fenomen es desenvolupa horitzontalment i en xarxa, al marge de
l’Administració, reclama un espai propi i dóna valor a la iniciativa privada
i a l’autogestió. Per posar un exemple, a la Bordeta de Barcelona grups de
voluntaris s’han organitzat per posar en marxa una biblioteca popular a
l’antiga fàbrica de Can Batlló, abandonada arran de la crisi, que s’ha convertit en la biblioteca autogestionada més gran de Catalunya. Gràcies a
l’aportació de voluntaris i a donacions particulars, els veïns del barri disposen d’una biblioteca de quinze mil llibres, un taller de lectura i escriptura,
una secció infantil i una sala d’exposicions i projeccions. Un espai que es
reivindica a si mateix: “Davant la impossibilitat publicoprivada de portar a
terme les demandes ciutadanes i financeres, sorgeix una nova forma de governança que té en compte el passat de revalorització econòmica del buit a
través de pràctiques ciutadanes d’autogestió”.3 Una altra iniciativa popular
que marca tendència és l’espai autogestionat Tabacalera, al barri madrileny
de Lavapiés, el qual es defineix com a “centro social que impulsa la participación directa de l@s ciudadan@s en la gestión del dominio público”.4 Es
tracta d’un centre de grans dimensions on es realitzen tot tipus d’activitats
(tallers, creació en teatre, circ i arts visuals) i que compta amb un conveni de
cessió de l’espai en règim d’autogestió amb l’Administració, la qual només
es fa càrrec dels consums i d’un servei de seguretat bàsic.

CoNCA (2011a). Informe

anual sobre l’estat de

la cultura i les arts a Catalunya 2011.

CoNCA

(2011b). Diagnosi i pla d’actuació en

matèria d’adquisicions públiques d’art a Catalunya.

Garcia, A.; Bono, F.; Molina, M.; Estévez,
J.L. «Ocho formas de transitar el alambre. De Vigo a
Sevilla o los grandes museos, así se viven los recortes
en centros emblemáticos». A: El País, (12/03/2012).
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/12/actualidad/1331588821_813642.html

Gutiérrez, Rubén «Entre la euforia y el mideo.
Las artes en vivo en el contexto de crisis econòmica». A: g+c, revista de gestión y cultura, núm.
0, (2009).

Lladó, Antoni. «El camí cap al mercat repte del
producte cultural. Cultura, un motor econòmic.»
A: Revista Cultura, núm 2, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat

Bones pràctiques de la gestió cultural
El fenomen del creixement del voluntariat no ha de ser en cap cas vist
des del sector públic com una possible solució substitutòria de personal
professional (eventual o extern), sinó que s’ha de garantir la qualitat dels
serveis públics culturals, i això depèn de la professionalitat. Un voluntari,
tal com la Llei 6/1996 del voluntariat indica, “implica la participació en
activitats d’una manera totalment altruista i solidària, sense rebre cap mena
de contraprestació econòmica. Aquestes activitats s’han de dur a terme en
el si d’organitzacions públiques o privades sense finalitat lucrativa, sobre
programes o projectes concrets d’interès general relatius a activitats (...)
educatives, culturals (...). L’activitat voluntària no pot, en cap cas, substituir un lloc de treball”. Per això, des del sector cultural, hem de plantejar
una relació amb el voluntariat ètica i justa que no perjudiqui el sector ni els
mateixos voluntaris. Serà vàlida com a forma de col·laboració complementària del treball professional i inacceptable la seva utilització com a recurs
substitutori de possibles llocs de treball professional.
En tots els casos que hem vist, l’eficàcia, l’eficiència, el rigor i la professionalitat són primordials i poden validar qualsevol dels models esmentats. Per
tal de fonamentar el compromís envers l’eficàcia i l’ètica, l’Associació Pro-
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enllà dels tòpics: com pot Catalunya sortir reforçada de la crisi. Barcelona: Fundació Rafael
Campalans. Col·lecció Informes FRC.

fessional de Gestors Culturals de Catalunya va elaborar i publicar la Guia
de bones pràctiques de la gestió cultural.5 La Guia és un document que posa
èmfasi en el rigor i els valors del treball professional, els quals es veuen representats en metodologies com la transparència de la gestió, la planificació
i l’estudi de viabilitat dels projectes o la bona governança, entre altres. Per
això, cal treballar les propostes de gestió escollides a partir d’un pla i un
calendari de treball que s’adeqüi a les normes establertes per a l’elaboració
de convenis i la resolució de contractes (d’acord amb els terminis i procediments establerts per la LCSP). Aquests contractes han d’assegurar la correcta definició d’objectius i resultats que es vol obtenir, així com precisar
els indicadors d’avaluació (s’inclouran tant indicadors de quantitat com de
qualitat) que es tindran en compte per mesurar els resultats. Es tindrà en
compte definir la metodologia que s’utilitzarà en el seguiment i de quina
forma s’actuarà en cas que es produeixin desviacions en els resultats esperats o en cas que es produeixin canvis en les circumstàncies contextuals que
puguin alterar el desenvolupament del projecte. La Guia indica la utilitat
d’establir un contracte programa de gestió amb les empreses en conveni o
contractades per dur a terme la realització de serveis, atès que aquest tipus
de document es basa en la definició del treball per resultats i en un sistema
d’avaluació. Finalment, val a dir que també recomana recórrer a formes de
col·laboració entre agents amb la finalitat d’assolir objectius de caràcter públic, i defineix la col·laboració en si mateixa com una forma més d’eficàcia.
Com a conclusió, només ens cal reforçar la idea que hem d’actuar davant les
adversitats, definir una estratègia que ens permeti tirar endavant i buscar
noves oportunitats, defugint la improvisació i treballant des de la planificació. Els agents públics han de treballar plegats per crear polítiques culturals
que busquin incrementar la demanda en lloc d’empobrir-la, implementar
més l’oferta cultural en la societat, afavorir la internacionalització del sector, racionalitzar l’Administració i els mecanismes de finançament, afavorir
la participació del sector privat empresarial en el finançament de projectes
culturals i fomentar el mecenatge. Però també s’han d’abandonar les polítiques populistes: cal definir criteris clars que indiquin quina és la cultura
pública que cal prioritzar, ja que tot el que es feia en temps de bonança no
serà possible. Cal treballar des d’objectius de servei públic, implementar les
bones pràctiques en les aliances publicoprivades i implicar més la societat
en la cultura.

5 http://canbatllo.wordpress.com
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Les sales d’art romànic del Museu Nacional
d’Art de Catalunya. L’actualització de l’any 2011

1

JORDI CAMPS I SÒRIA i GEMMA YLLA-CATALÀ I PASSOLA
Conservadors del Departament d’Art Romànic. MNAC.

La nova instal·lació de les sales d’art romànic del MNAC s’ha concebut més com una
actualització i millora de les sales i dels
seus continguts, que com una remodelació
en un sentit més integral del terme. Podem
dir que el canvi més radical s’ha fet en la
il·luminació de les obres.

1 El projecte es va dur a terme a càrrec de l’Àrea
d’Art Romànic, amb Cristina Mendoza com a subdirectora de Col·leccions del MNAC i Maite Ocaña com
a directora. El disseny va ser realitzat per Toni Garau i la il·luminació, per Toño Sainz. Tot el projecte
ha tingut el finançament de l’Instituto de Cultura de
la Fundación Mapfre (Madrid), fet que va comportar
la realització de l’exposició El esplendor del románico. Obras maestras del MNAC, entre febrer i maig
del mateix 2011.
2 Per a la campanya d’instal·lació de romànic del 1995,
vegeu AADD, (1999). «Trasllat i instal·lació. Pintura
mural romànica 1995». A: Butlletí del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, núm.3. Per a una idea general de la
remodelació global del Museu, vegeu (2005 ) «Obertura
del MNAC. 1.000 anys d’art». A: Butlletí del Museu Nacional d’Art de Catalunya, núm. 8.

Fins al juny del 2011 sovint hem iniciat les explicacions a les sales d’art
romànic del MNAC parlant d’arquitectures. De l’arquitectura del Palau Nacional, del 1929, de l’arquitectura de Gae Aulenti inaugurada el 1995 i
també de les estructures que sostenen la major part de les pintures murals,
des dels anys vint. Destriar aquestes tres arquitectures semblava imprescindible per situar el visitant en els espais de lectura complexa que acullen la
col·lecció d’art romànic. Sens dubte, el protagonisme d’aquestes arquitectures a les sales planteja un debat interessant, però que massa sovint ha actuat
en detriment de les obres d’art que s’hi exposen, d’una col·lecció marcadament singular i emblemàtica de la institució. En conseqüència, la nova
presentació de la col·lecció, inaugurada a finals de juny del 2011, ha volgut
centrar l’interès en les obres romàniques, clarificant el discurs, millorant-ne
la presentació i facilitant-hi l’accés de visitants i de professionals.
Així doncs, el pas del temps reclamava una adequació de l’exposició del
romànic ja existent, construint i transformant a partir d’aquella exposició.2
D’aquesta manera, l’actuació del 2011 ha conservat l’estructura de les sales,
l’essencial dels volums i espais determinats per les formes contundents de
la museografia i el recorregut definit pels muntatges dels grans conjunts de
pintura mural del 1995.
Les estructures que donen suport als conjunts murals, tant els “absis” com
les que evoquen naus d’esglésies i altres espais de les arquitectures d’origen,
defineixen un recorregut cronològic i estilístic, que mostra l’evolució de la
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1.	Introducció
2.	Sant Joan de Boí
3/4.	El cercle de Pedret (teixits coptes)
5/6. La pintura sobre taula
7.	Sant Climent de Taüll
10/11. L’escultura monumental
11. Pintura catalana 1150-1200
12/15. L’art del 1200
16.	Santa Maria de Sixena (Tresor)
2

2. Plànol de les sales d’art romànic del MNAC el
1995 i en el seu estat actual. Fotografia: MNAC (Calveras/Mérida/Sagristà).

pintura mural des de la fi del segle xi fins a mitjan segle xiii. Intercalats, se
situen els espais dedicats a les tipologies i tècniques artístiques, que posen
en relleu les col·leccions de pintura sobre taula, talla en fusta, escultura en
pedra i arts de l’objecte. Així, el discurs s’ha simplificat, de manera que els
vint-i-un àmbits temàtics de la presentació del 1995 han estat reduïts a
onze, tal com es pot veure mirant el plànol.
Els canvis en l’ordenació dels continguts han comportat replantejar la se-
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lecció i distribució d’algunes de les obres. La reducció notable del nombre
d’objectes exposats ha permès de potenciar el nivell de qualitat i representativitat del conjunt i d’evitar reiteracions des de l’acumulació, alhora
que afavoreix una visita més pausada. Sabem que cada obra d’art ofereix
multiplicitat de continguts, però de cada obra es volia potenciar un aspecte
d’acord amb el lloc que ocupa a la sala. Cal dir també que, malgrat la disminució de la selecció d’obres, se n’han afegit algunes ja existents als fons
(teixits coptes, fragment de pintures de la Seu d’Urgell) i altres, incorporades
mitjançant dipòsits.
Del recorregut i dels seus continguts a través dels objectes, també s’ha treballat la jerarquització de les obres més destacades, mitjançant la seva ubicació privilegiada i la potenciació de la il·luminació. Això s’ha dut a terme
amb peces com la Majestat Batlló (sala 10) o el Frontal d’Avià (sala 12), sense oblidar el domini implícit dels absis i dels conjunts de pintura mural. Una
problemàtica especial es va plantejar amb l’obra mestra per excel·lència, les
pintures de Sant Climent de Taüll, en què l’obligada disposició en un espai
rebaixat i la seva orientació lateral obligaven a cercar fórmules per facilitar
la seva visualització com a peça bàsica del recorregut. A tal efecte, s’ha
utilitzat fins on ha estat possible la senyalització de les escales d’accés mitjançant la il·luminació i la concentració dels focus en l’obra, que contrasta
amb la resta de la sala deixada en penombra, a excepció dels punts on se
situen altres objectes (fig. 3 i 4).
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3 i 4. Espai dedicat a les pintures murals de Sant
Climent de Taüll. Estat del projecte de 1995 i estat
actual (sala 7). Fotografies: MNAC (Calveras/Mérida/Sagristà).
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5 i 6. Espai dedicat a les pintures murals de Sant
Joan de Boí (sala 2) Estat del projecte de 1995 i estat actual, amb el fragment de la Lapidació de Sant
Esteve al fons. Fotografies: MNAC (Calveras/Mérida/
Sagristà).
7 i 8. Espai dedicat a les pintures murals de l’església
de Sorpe (sala 11). Estat del projecte de 1995 i estat
actual amb els conjunts de talla del Davallament de
la Creu; al fons, les quatre imatges conservades del
Davallament de Santa Maria de Taüll. Fotografies:
MNAC (Calveras/Mérida/Sagristà).

Igualment, s’han intentat potenciar els components estètics i materials de
cada tipus d’obra i de cada tècnica. Tanmateix, cap d’aquestes propostes és
completament nova a la història de les peces ni de la museografia, però ha
reobert el debat sobre com mostrar el romànic als museus d’art, entre exposar partint de criteris estrictament arqueològics, intentant al màxim ser fidel
a la posició, la visió o l’ús de la peça en el seu emplaçament d’origen o, en
canvi, fomentar l’aspecte artístic i acostar la peça al visitant per poder-la
gaudir millor, explicant, per descomptat, el que sabem del seu context i de
la seva funció d’origen. S’ha cercat un equilibri que ajudi a veure i a comprendre millor les peces. Així, en els espais que evoquen les esglésies s’ha
corregit la ubicació d’alguns fragments de pintura mural, en concordança
amb estudis que han demostrat que calia modificar. Però també s’han ubicat
alguns fragments o peces clau en els eixos de visió de l’espectador perquè
ajudin a la fluïdesa de la visita. El cas més clar és el de la Lapidació de Sant
Esteve, procedent de Sant Joan de Boí (sala 5/6), fragment que sabem que va
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ser arrencat de la part més alta de la nau lateral nord, i que ha estat exposat
al centre de la sala. També convé fer esment del Davallament de Santa Maria
de Taüll, que s’ha exposat sota els arcs triomfals del presbiteri de Sorpe (sala
11) (fig. 7/8).
En el cas de la pintura sobre fusta, s’ha optat per exposar-la a l’alçada
dels ulls del visitant, cosa que ha suposat l’eliminació de les tarimes on
s’exposaven els frontals i alguns canvis d’alçada en els murs on se subjecten. S’ha recuperat així la idea de pinacoteca, i s’ha potenciat una sèrie
de frontals d’altar i taules de baldaquí excepcional, que els darrers anys
ha estat revaloritzada per nous estudis (fig. 9/10). Només en alguns casos
s’han mantingut exposats en la mateixa posició i alçada com han estat els
últims anys, com l’altar de Sant Serni de Tavèrnoles a l’interior de l’absis
de la Seu d’Urgell (sala 1), entre altres. Pel que fa a les obres d’escultura,
s’ha provat de posar l’accent en les seves qualitats plàstiques i cromàtiques. Així, les valuoses imatges tallades en fusta i policromades s’han
situat, fins on ha estat possible, distanciades dels murs de fons, del tot
exemptes en bona part dels casos, a fi que en sigui possible la visió des
de diversos costats. La selecció, molt acurada, ha obligat a situar dins la
sala de les pintures murals de Sorpe els singulars grups del Davallament
de la Creu, mostrant en ocasions que una dificultat pot conduir a una
solució que, trencant la rigidesa del discurs, ofereix al visitant una visió
singular, apropant a més dues disciplines artístiques i ressituant-les en
un nou espai. Per la seva banda, l’escultura monumental s’ha mantingut
gairebé en el mateix espai que ocupava des del 1995 (sala 8), per bé que
la disposició s’ha dirigit a potenciar els grups més monumentals i a individualitzar les peces més emblemàtiques. Igualment, algunes obres s’han
instal·lat totalment exemptes, a fi de potenciar el seu valor com a objecte
arquitectònic hàbil per tots els costats i tridimensional. D’entre els conjunts, Ripoll, del qual el Museu ja conservava una dovella esculpida, tam-
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9 i 10. Espai dedicat a la pintura sobre taula (sala 5).
Estat del projecte de 1995 i estat actual. Fotografies:
MNAC (Calveras/Mérida/Sagristà).
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11. Sector de la sala dedicada a l’escultura monumental (sala 8), amb les obres de Ripoll i de Camarasa, en el seu estat actual. Fotografia: MNAC
(Calveras/Mérida/Sagristà).

11

bé ha estat objecte d’atenció a fi de reflectir la seva significació. Han estat
afegides a l’exposició les quatre bases del baldaquí de l’església3(fig. 11), i
s’ha instal·lat una reproducció virtual en tres dimensions de la portalada
de Santa Maria de Ripoll. La seva navegació interactiva permet accedir a
qualsevol punt de vista d’aquesta obra mestra de l’escultura romànica, on
s’ha incorporat informació textual i gràfica complementària.4

3 Aquestes quatre peces estaven fins fa poc exposades en una de les galeries del claustre de Ripoll,
i emmagatzemades arran de la restauració del conjunt. Mitjançant un conveni signat pel MNAC i el
Bisbat de Vic, les bases van ingressar al Museu com
a dipòsit, amb el compromís de restaurar-les i de
retornar-les quan siguin requerides.
4 Aquest ha estat el resultat d’un projecte conjunt
entre MNAC, la UPC (Barcelona) i l’ISTI-CNR (Pisa),
amb la col·laboració del Bisbat de Vic, elaborat per
a l’exposició El romànic i la Mediterrània, celebrada al MNAC entre els mesos de febrer i maig del
2008, i que ha estat adaptat i actualitzat per a la sala
d’escultura en pedra del Museu.
5 Actualment la il·luminació del romànic està formada per 324 focus amb làmpades halògenes i 300
focus led. A més hi ha 35 focus led que només
s’usen com a llum de vigilància i per la neteja de les
sales. Si abans de la remodelació la llum d’aquestes
sales suposava un consum de 125.382,00 KWh, actualment el consum és de 45.724,00 KWh i per tant
s’ha aconseguit un estalvi de 79.658,00 KWh.

Però l’aposta de canvi més radical s’ha fet en la il·luminació de les peces.
S’ha passat d’una il·luminació ambiental de làmpades halògenes on les peces quedaven immerses en la llum rebotada a les parets, a una il·luminació
combinada de làmpades halògenes i de leds directament dirigida a les peces,
i que procura ressaltar els aspectes més importants de cada obra. La intenció
d’aquest nou plantejament era, senzillament, millorar la contemplació de les
obres i potenciar-ne la materialitat i les particularitats tècniques. El canvi
d’il·luminació, a més, ha fet que el museu guanyi en sostenibilitat.5
La transformació de la il·luminació s’ha combinat amb canvis en el color de les parets, cosa que ajuda a focalitzar la visió en les peces. Especialment, en aquells espais
on s’evoquen les esglésies d’origen (Sant Joan de Boí, Sant Climent i Santa Maria de
Taüll, Sorpe, Cardona i Sixena) (imatges 5/6, 3/4, 7/8 i 12/13) el color de les parets
s’ha enfosquit notòriament perquè els fragments de pintura mural es puguin veure
millor. En aquest punt cal distingir, però, el color general de les sales del tractament
decidit per a llacunes i zones neutres, tema d’estudi de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva que ha aconseguit uns resultats òptims amb l’aplicació de sorres
que imiten el morter original. Aquest estudi es va iniciar amb la restauració del fragment de la Lapidació de Sant Esteve i s’ha aplicat a la sala a totes les pintures murals
emmarcades i a tots els fragments que per diversos motius s’han hagut d’intervenir.
De fet, el fragment de la Lapidació de Sant Esteve de Sant Joan de Boí té el privilegi
de ser la primera pintura mural del museu restaurada íntegrament.
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Sobre la base del treball interdisciplinari, s’ha modificat la ubicació d’alguns
fragments de pintura mural, en base a estudis recents. Per exemple, a Sant
Joan de Boí, s’han reunit els dos fragments del Falconer situat a la nau
meridional i s’ha completat la decoració d’arquitectures corresponent als
peus de la mateixa nau.6 Seguint en aquesta línia, s’han reubicat tots els
fragments de l’absidiola nord de Sant Quirze de Pedret, consistent en la
recol·locació i restauració dels seus fragments, incorporant la finestra en
l’estructura de fusta que ja les sustentava des del 1973. La nova disposició
permet llegir amb més claredat la iconografia.7
Els canvis en els continguts i en el disseny han comportat una revisió total de la
didascàlia, que s’ha adaptat als criteris generals del museu. Tot i que s’han eliminat les vitrines didàctiques del 1995, els continguts s’han reubicat introduint
cartel·les amb comentaris específics per a cada àmbit temàtic i, a fi de reflectir la
jerarquització, per explicacions dels conjunts i diverses peces destacades.
La singularitat de la col·lecció de pintura mural, en tant que arrencada i
traspassada a tela, requeria a més oferir una informació clara i concisa sobre
el que representa i per quins motius es conserva al museu. Calia mostrar
des de l’inici de l’itinerari que el que hi ha exposat són pintures originals,
i no reproduccions, i que són al museu perquè van córrer el perill de ser
dispersades. Amb aquesta intenció s’ha plantejat la informació inicial de la
sala 1, on destaquen fotografies històriques del romànic, de l’arrencament
i del muntatge al museu de les pintures murals, entre el 1919 i el 1924. En
tot cas, també era imprescindible superar un dels dèficits més notoris de les
sales, la manca d’una explicació sobre el procés d’arrencament de les pintures murals i del seu posterior muntatge al museu. Per aquest motiu, s’ha
inclòs en els primers passos del recorregut (sala 3) un vídeo breu que mostra el procés a partir d’una filmació encarregada per Joan Ainaud durant
l’arrencament de pintures a Sant Joan de Boí, el 1978.
La millora de les instal·lacions ha suposat canvis radicals tant en la presentació de les obres com en el fet de facilitar les tasques de sala dels professionals del museu. En aquest sentit, s’ha optat per vitrines de conservació
per a aquelles peces que requerien una especial atenció: els teixits coptes,
per les condicions específiques de conservació que requereixen, la imatge
de la Mare de Déu de Ger per les seves reduïdes dimensions i els objectes
d’orfebreria (fig. 12/13). A més, a diferents llocs de la sala s’ha garantit
l’accés mecanitzat a les estructures que sustenten les pintures murals: així,
en alguns punts s’ha habilitat un pas apte per a l’accés amb un elevador,
mentre que en altres casos s’ha hagut d’optar per l’obertura de registres o bé
per la instal·lació de tirants de suport per poder accedir a les parts altes de
l’absis més grans mitjançant tècniques d’escalada. Aquestes actuacions han
anat acompanyades de canvis en aspectes de la seguretat i el manteniment,
en els quals ara no ens podem estendre.
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6 Dipòsit del Museu de Lleida, diocesà i comarcal.
7 L’obertura de l’esmentada finestra ha estat fonamental com a punt de referència per rectificar la
ubicació dels fragments, ja que es conserva precisament part del teixit pintat que penjava sota la llum
de la finestra. Per la resta, la pròpia decoració amb
plecs ha contribuït a ressituar d’una manera versemblant i justificable els fragments restants, alguns figuratius, i on l’alternança cromàtica dels personatges permetia mantenir una ordenació versemblant.
D’altra banda, l’aplicació de les sorres en les llacunes i neutres d’aquesta absidiola ha fet intervenir
també amb sorres en la més coneguda de les verges
prudents i les verges fàtues.
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13

12 i 13. Espai dedicat a les pintures de la sala capitular de Sixena (sala 16). Estat del projecte de 1995
i estat actual amb les vitrines d’orfebreria. Fotografies: MNAC (Calveras/Mérida/Sagristà).

Ningú dubta que una col·lecció de museu ha de ser objecte de reflexió,
d’estudi i de renovació constants amb l’objectiu de facilitar-ne el gaudi i
millorar-ne la transmissió de continguts. De cara al futur, doncs, endegarem
nous projectes de recerca i de restauració de les obres i dels seus monuments
d’origen per poder oferir nous continguts i millorar-ne el coneixement i
la presentació.8 En aquest camp, les noves tecnologies ens podran aportar
noves solucions.

8 Més enllà de la consolidació dels conjunts i del
manteniment de les condicions de conservació i seguretat de les obres, cal continuar en l’estudi dels
conjunts, i aprofundir especialmente en els més remarcables. En aquest sentit, un projecte d’actuació
interdisciplinari hauria de ser destinat a Santa Maria
de Taüll.
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“Un a un tots som mortals; junts tots som eterns” (Apuleu).
El fenomen de les xarxes. Reflexions sobre una nova
forma d’organització i de treball dels museus a Catalunya
JORDI ABELLA PONS.
Antropòleg i director de l’Ecomuseu de les valls d’Àneu.
1

1. Les reunions per videoconferència poden facilitar molt el contacte i la cohesió de les xarxes. Implantar aquesta tecnologia als museus pot ser de gran utilitat per potenciar el desenvolupament de les xarxes. Exemple de reunió entre museus de l’Alt Pirineu.

Darrerament s’han creat i desenvolupat al nostre país xarxes i estructures de col·laboració i
cooperació amb la finalitat d’assolir objectius
compartits, i desenvolupar una gestió més eficaç, i també la racionalització de la despesa.

En aquests darrers anys a Catalunya estem assistint a la creació i el desenvolupament d’una nova forma de treball i d’organització entre museus que,
tot i ser constantment reivindicada des de fa molt de temps, malauradament
no abundava: la creació d’estructures de col·laboració i cooperació per assolir objectius comuns, fer una gestió més eficaç i racionalitzar despeses.

Aquest article es proposa presentar algunes de les xarxes que s’han anat creant en
aquests darrers anys i reflexionar sobre el
paper que estan jugant actualment en la
museologia catalana. Es volen remarcar els
aspectes més positius però també alguns
dels problemes que estan sorgint en el seu
desenvolupament.

Algunes d’aquestes estructures –moltes s’identifiquen com a xarxes– són
de tipus formal i responen a una clara voluntat de l’Administració mateix
per endreçar, estructurar i cohesionar els museus al nostre país. En aquest
sentit, i seguint el mandat del Pla de museus presentat l’any 2008, la Direcció General de Patrimoni Cultural crea aquell mateix any la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, l’any 2010 l’Arqueoxarxa (Xarxa de Museus
d’Arqueologia de Catalunya) i la Xarxa de Museus d’Història de Catalunya
que juntament amb el Sistema de Museus de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que ja existia, conformen una primera proposta d’organització sota
un criteri disciplinar a partir del qual diversos museus repartits per tot el
territori català comencen a treballar de forma conjunta, organitzada i estructurada. També l’organització i dotació de la xarxa de museus locals amb
la signatura de convenis específics amb les diputacions catalanes va donar
un nou impuls als museus locals.
Més enllà d’aquestes xarxes institucionalitzades també assistim a la creació
d’altres estructures sota un paraigua temàtic, disciplinar o tipològic. Alguns
exemples són la xarxa de museus relacionats amb el patrimoni marítim
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3

2. Presentació de l’oferta educativa conjunta de
Xarxa de museus d’Osona. Fotografia: Museu del Ter.
3. La formació és una de les línies de treball més
actives en les xarxes de museus. Curs organitzat per
la Xarxa de museus i equipaments patrimonials de
l’Alt Pirineu i Aran. Fotografia: Xarxa de museus i
equipaments patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.

(creada el 1999 amb el nom La Mar de Museus i que el 2007 és redefineix
com la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana), la Xarxa de Museus de Ceràmica (2010), la Xarxa de Museus de Territori i Societat (2011)…
Paral·lelament neixen també unes altres xarxes més d’àmbit territorial que
apleguen museus i altres equipaments patrimonials, o bé per organitzar
activitats conjuntes puntuals, o bé per constituir-se com a plataformes permanents actives per desenvolupar accions més a llarg termini. En aquesta
línia podem esmentar, entre d’altres, la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran (2007), l’Associació de Museus de les Terres
de Lleida i Aran, que tot i existir informalment des de finals dels anys noranta es constitueix formalment l’any 2009, la Xarxa de Museus de la Costa
Brava (2008), la Xarxa de Museus d’Osona (2009), la Xarxa Ebre, Natura i
Cultura (2012), etc., que reforcen altres ja existents i molt consolidades com
la Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona o, en un altre àmbit, les
associacions professionals, com l’Associació de Museòlegs de Catalunya.
Tot aquest moviment associatiu i organitzatiu, incentivat per una banda per les
ajudes econòmiques específiques dels nous programes de cooperació entre museus
que el Servei de Museus va endegar el 2007 i també per la gran necessitat de
crear noves estructures de col·laboració que els museòlegs i les museòlogues demanàvem des de feia anys, s’ha continuat desenvolupant fins a l’actualitat i continua present com una acció prioritària en el nou Pla de museus presentat el 2012.
L’experiència acumulada d’aquest treball en xarxa sembla que comença
a convertir-se amb un fenomen que desperta l’interès d’altres territoris
(Euskadi, Aragó…).

Museologies i Experiències

112

El fenomen de les xarxes. Reflexions sobre una nova forma d’organització
i de treball dels museus a Catalunya

4

Però s’estan assolint els objectius que a curt termini es plantejaven aquestes
xarxes? Hem avaluat els seus resultats en aquests primers anys de funcionament? S’han consolidat i s’han convertit amb eines útils per al sector? De
fet ja s’han començat a escoltar algunes veus crítiques sobre el paper de les
xarxes que li atribueixen un cert sorgiment i creixement desordenat i fins
i tot oportunista que únicament sembla servir per captar alguns recursos.
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Alguns primers resultats de les xarxes. Formació, cooperació, estudis estratègics i productes promocionals
D’entrada sembla que les xarxes són molt ben valorades per una gran part
dels professionals dels museus en el nostre país. Una de les seves principals
aportacions passa pel fet que el personal dels museus catalans s’està acostumant a trobar-se periòdicament, a comentar novetats i intercanviar experiències, discutir propostes i iniciar dinàmiques i projectes de cooperació.
Valoracions positives que van des de la funció que semblen tenir per activar
processos de “teràpia de grup”, fins a organitzar la formació o augmentar
el flux d’informació. Fets que atorguen a les xarxes un paper cohesionador
valorat i necessari.
Per una altra banda, ja són diversos els productes concrets i específics que
estan sorgint del treball en xarxa en aquests darrers anys. Com els cursos
i la formació especialitzada descentralitzada, en alguns casos vinculada a
l’ensenyament universitari i fora de les grans ciutats, com els diversos cursos que ha anat organitzant la Xarxa de Museus de l’Alt Pirineu i Aran
(2009-2010), o els curs de Didàctica del Patrimoni Cultural que va organitzar l’Associació de Museus de les Terres de Lleida i Aran l’any 2008, el curs
d’il·luminació que organitzà aquesta associació amb el Museu de Lleida
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4. Acte de Presentació de l’exposició “De la terra i
dels homes”. Fotografies de Ton Sirera al Museu de
la Noguera. Mostra produïda el 2012 per la Xarxa
de Museus de les Terres de Lleida i Aran. Fotografia:
Museu de la Noguera-Joan Bové.
5. Imatge promocional de la Xarxa de museus de
la Costa Brava. Fotografia: Xarxa de museus de la
Costa Brava.
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7

l’any 2010 (i recentment publicat per l’AMC) o els cursos d’estiu que s’han
començat a coorganitzar aquest any 2012 amb la Universitat de Lleida.
També s’han elaborat diversos plans estratègics i documents de treball
que dissenyen algunes propostes d’actuacions per millorar l’eficàcia en la
gestió dels museus. Com els estudis de públic realitzats per la Xarxa de
Museus de l’Alt Pirineu i Aran, els plans de comunicació que han desenvolupat la Xarxa de Museus de la Costa Brava, o la campanya divulgativa
sobre l’oferta didàctica que ofereixen el museus d’Osona. Aquests estudis
i aquestes anàlisis, molts d’alt interès científic i perfectament exportables
a altres territoris i experiències, també estan generant un corpus teòric i
documental que algun dia ens hauríem de plantejar publicar i exportar
per tot el país.

8

En alguns casos es plantegen fins i tot estratègies comercials que permeten
economitzar en les compres conjuntes de material o en l’adquisició de serveis
conjunts. També el préstec de material o l’intercanvi d’equipament es veu
reforçat pel treball en xarxa i la creació de productes promocionals i publicitaris com espots televisius, videos promocionals, campanyes publicitàries…
Cal fer esment també al paper que les noves tecnologies poden jugar en tot
aquest procés. Les primeres experiències de connectivitat que ja s’estan experimentant, com la participació en les xarxes socials, la creació de potents
eines web o la incorporació de nous sistemes de comunicació faciliten enormement els contactes entre professionals i obren nous horitzons de treball
cooperatiu i caldrà estar-hi ben atents.
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6. Logotip de l’Associació de Museus de Territori i
Societat de Catalunya.
7. Acte de presentació de la Xarxa de museus de
les terres de Lleida i Aran al museu Comarcal de
Cervera l’any 2009. Fotografia: Museu Comarcal de
Cervera.
8. Portada de la Guía de museus de l’Alt Pirineu i
Aran. Un dels primers productes conjunts que va
crear la Xarxa de Museus de l’Alt Pirineu i Aran.
9. Reunió de Treball de la Xarxa de museus de les
terres de Lleida i Aran. Fotografia: Xarxa de museus
de les terres de Lleida i Aran.

9

També les xarxes han comportat una major presència i visibilitat dels museus locals o territorials en l’escenari català. No cal dir que sovint en el
nostre país la museologia s’identifica i es relaciona amb els grans equipaments urbans com els museus nacionals que tenen una major representació
mediàtica i pública. En canvi, els museus petits i mitjans sovint semblen
invisibles i passen desapercebuts per al gran públic. En aquest sentit les xarxes representen una important oportunitat per fer arribar la nostra veu i els
nostres serveis al conjunt del país i poder reivindicar i consolidar les moltes
funcions (recerca, conservació, dinamització, desenvolupament local…) que
estem desenvolupant en el territori que ens envolta.
Sembla clar, doncs, que l’existència de les xarxes aporta interessants beneficis al
conjunt del sector i la societat. Tot plegat, aquest procés comença a evidenciar
noves i interessants dinàmiques que prioritzen la cooperació i el treball col·lectiu
enfront de les accions individuals i aïllades a les quals tan acostumats estem.

El treball en xarxa no és simplement un discurs, implica
gestió, compromís i estructura. Alguns punts febles de
les actuals xarxes
Si bé semblen evidents les aportacions de les diverses xarxes que ara per ara
existeixen en el panorama català, no hem d’oblidar que la creació d’aquest
tipus d’estructures ha d’anar acompanyat necessàriament d’importants esforços
humans i econòmics en la seva gestió i dinamització. No n’hi ha prou amb
dir que treballem en xarxa, sinó que s’ha de demostrar.
En aquest sentit, si bé és cert que les xarxes han de comportar un finançament coherent i no únicament s’han de basar en la bona voluntat i la “ge-
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nerositat” dels seus membres, també ho és que cal un important compromís
personal i institucional dels seus integrants. Sens dubte les xarxes han de ser
alguna cosa més que un simple discurs que repetim uns i altres constantment.
Si analitzem d’una manera global el funcionament d’aquestes xarxes que
s’han creat en aquests darrers anys, es detecten també alguns punts febles:
• Es perceben diversos graus d’implicació i compromís que fan que no tots
els seus integrants hi participin de la mateixa manera. En alguns casos
es troben museus que veuen les xarxes com una oportunitat estratègica
que cal aprofitar en el dia a dia i, en altres, s’intueix un simple discurs
per captar-ne el finançament corresponent. Es detecten ritmes i actituds
diferents i no sempre hi ha un repartiment equilibrat en el moment
d’assumir les tasques i les responsabilitats.
•	La fragilitat econòmica i infraestructural de molts dels equipaments petits i mitjans –agreujat per l’actual situació econòmica–, i la complexitat del dia a dia, fan que no s’aprofitin al màxim les oportunitats que
aquestes estructures ens estan oferint. També és cert que per treballar en
xarxa és necessari un mínim d’estructura professional i de recursos que
malauradament continua sent escassa en molts museus petits i mitjans, i
en els grans sembla que el treball en xarxa continua sense ser una gran
prioritat (tot i algunes lloables excepcions).
•	La manca d’hàbit i d’experiència en el treball en xarxa en el nostre país
–més enllà d’interessants exemples ja reeixits– fa que sovint es vegin
aquestes estructures més com una imposició que com un avantatge o,
simplement, un mecanisme per captar més recursos.
• Es troben a faltar més punts de trobada, intercanvi i relació entre les diverses xarxes que en aquests moments estan actives a Catalunya. Poder
compartir problemàtiques i estratègies, experiències i reflexions que ens
permetrien aprofundir una mica més sobre el treball en cooperació i el
seu potencial.
• En general en els museus i equipaments patrimonials hi ha poc personal
tècnic que es dedica exclusivament a la gestió i dinamització de les xarxes. En la majoria dels casos aquesta feina s’afegeix directament a les
càrregues i responsabilitats del personal habitual dels museus, fet que fa
que sovint es vegi com una obligació més i no com una oportunitat.
• Probablement la ciutadania, principal destinatari de la tasca que estem
fent els museus, no percep encara l’existència d’aquestes xarxes. Probablement ens falta saber visualitzar millor aquest treball cooperatiu i
demostrar d’una manera més contundent la seva eficiència.
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Les xarxes de museus que s’han pogut crear en aquests darrers anys –sobretot les més informals i no tan institucionalitzades– encara són febles,
estan poc desenvolupades i necessiten més temps. Però representen una
alternativa i un model que cada dia tenen més vigència i són més necessaris
per poder plantejar i desenvolupar el futur dels nostres museus. El temps ho
ha de dir, però en la situació actual, davant l’evident regressió econòmica
que estem vivint, seran les propostes més racionals, ben adaptades, basades
en estratègies de cooperació i que mancomunin els recursos i serveis disponibles les que podran assegurar-se la supervivència. En aquest sentit les
xarxes són i seran un important banc de proves i d’experimentació, de les
quals no podem prescindir.
Entenem que el futur per a molts equipaments i, també, per a molts territoris passarà necessàriament per aquest tipus d’estructures que ens permetin
mancomunar recursos, experiència i estratègies d’una manera organitzada.
Malauradament estem en uns moments d’una gran complexitat econòmica,
i caldrà molta imaginació per aprofitar al màxim les oportunitats que tenim
a l’abast. Sens dubte el treball en xarxa és una d’aquestes oportunitats que
no podem obviar.
En un moment tan sensible com l’actual en què està a debat com han de
ser els museus catalans, el seu nombre, la seva mida i la seva viabilitat
econòmica i social, i en què es plantegen obertament accions com tancaments, fusions o reducció de museus, les xarxes poden ser bons instruments
per crear nous models de gestió mancomunada, compartir professionals i
desenvolupar activitats comunes que impliquin menors costos individuals i
assegurin una major difusió i visibilitat.
Tal com diu un vell proverbi africà, la unió d’un ramat obliga el lleó a atacar amb gana. En aquests moments el lleó en forma de crisi econòmica i de
manca de recursos està cada cop més afamat i la unió es fa cada cop més
necessària.
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La documentació com a motor.
Reflexions sobre la trajectòria del CDMT

1

EULÀLIA MORRAL ROMEU
Directora del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (CDMT). Terrassa
1

1. Comentari de les propostes de reinterpretació a partir d’elements del patrimoni en el marc de l’Eurotex. Fotografia i ©: CDMT/Quico Ortega.

La documentació es presentava com un
camí interessant per donar la volta a
l’obsolescència d’un museu fet al segle xx
amb plantejaments del segle xix, basant-se
en un nou model lligat a la conservació activa, superant el simple binomi conservació-exposició i prioritzant la utilització del
patrimoni com a font d’inspiració per al
disseny industrial.
Durant el recorregut que hem fet al CDMT
al llarg dels darrers vint anys no hem fet
altra cosa que ratificar-nos en la importància d’aquest concepte, que ens sembla un
veritable puntal de la museologia.

1 Aquest article refon part dels textos de dues
ponències: Morral, E. “Il CDMT, vent’anni nuotando
controcorrente“, congrés Antiche Trame, nuove intrecci (Modena, Civico Museo-Camera di Commercio, 25/11/2010), i Morral, E. “Di collezione a patrimonio”, jornades Antonio Ratti el il collezionismo
tessile (Como, Fondazione Ratti, 21/09/2012).

L’embrió del que avui és el CDMT té l’origen l’any 1946 amb Josep Biosca, un
personatge vinculat a la indústria i el comerç llaner que va voler deixar constància del seu ascens social i la seva prosperitat mitjançant l’adquisició i posterior obertura al públic d’una col·lecció de més de dos mil elements de teixit
i indumentària. Aquestes peces les havia comprades a cop de talonari a Ignasi
Abadal, que, al seu torn, les havia reunit partint de diverses col·leccions barcelonines de principis del segle xx. Pocs anys després Biosca feia donació del seu
“museu” a Terrassa, fent ús dels seus contactes polítics a Madrid per forçar-ne
la consolidació en una ciutat no gaire convençuda. En tot cas, aquest va ser el
museu més antic de Terrassa i el més antic d’Espanya en la seva especialitat.
Una altra part d’aquelles col·leccions formades a finals del segle i principis del segle xx per intel·lectuals i artistes, i que cinquanta anys després
estaven en poder d’hereus o altres intermediaris, va ser reunida per Ricard
Viñas, també vinculat a la indústria tèxtil. Viñas va ser més selectiu en la
recerca i també més sensible als criteris museístics, ja que va encarregar-ne
les tasques de documentació i fotografia a professionals, i va fer construir
mobiliari especial per a la conservació. La seva col·lecció, tipològicament
semblant a la de Biosca però ben inventariada i fotografiada, va ser venuda
a la Diputació de Barcelona entre 1951 i 1957.
Als anys seixanta, els dos governs locals (Ajuntament i Diputació) van unir
patrimoni i esforços per crear un museu més gran, que es va obrir el 1970
a la mateixa seu actual. Durant el tràmit, i també després, ja quan el museu era
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Benvinguts a la textilteca online del CDMT, que us permet consultar una gran part del patrimoni que
conservem. IMATEX va creixent constantment amb nous documents , i les dades sobre cada objecte es
van actualitzant a mesura que avancem en el seu coneixement.
Us invitem a navegar pels nostres fons i explorar-los ja sigui per a crear nous productes, per a fer
recerca histórica o, simplement , per curiositat.
Entrar

Catalá / Español / English

Training Soft - Versió 12.02.06
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2. Pàgina d’entrada a la textilteca digital imatex
del CDMT.
3. Pàgina de cerca de la textilteca del projecte europeu Texmedin.

provincial, s’hi van anar integrant més col·leccions adquirides a particulars –teixits
antics, passamaneria, indumentària– i moltes donacions de valor irregular. El 1988
es va presentar i aprovar, amb el suport de l’ICOM, un projecte de replanteig integral del museu tant des del punt de vista conceptual, com físic i de gestió. Des del
1995 l’entitat va quedar constituïda com a consorci (entitat pública local).
De l’origen que hem explicat es dedueix fàcilment que el fons que integrava
el museu a la fi dels anys vuitanta era tan variat com incoherent. La sensibilitat dels col·leccionistes havia estat diversa, però sempre prioritzant els
elements exòtics –en el temps o en l’espai–, i el resultat era una amalgama
que, en el seu conjunt, resultava relativament representativa de l’evolució
històrica i estètica del tèxtil preindustrial, però que no tenia cap relació amb
el territori i sobre la qual no hi havia pràcticament cap informació.
A banda dels teixits i peces d’indumentària, vam heretar també un fons documental
i bibliogràfic antic més que notable (manuscrits, pragmàtiques i edicions relacionades amb el teixit i la moda), petit utillatge (aparells de mesura, eines, etc.) i algunes
peces de maquinària. L’antic museu comprenia una biblioteca d’ús intern i un recull
fotogràfic de la història del centre i d’alguns processos o instal·lacions tècniques.
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La documentació es presentava com un camí interessant per donar la volta
a l’obsolescència d’un museu fet al segle xx amb plantejaments del segle
xix, basant-nos en un nou model lligat a la conservació activa, ultrapassant
el simple binomi conservació-exposició i prioritzant la utilització del patrimoni com a font d’inspiració per al disseny industrial.
Enteníem que el patrimoni podia tenir altres utilitats que l’acadèmica i la
“contemplativa”, tenint en compte que existia un sector productiu que necessitava renovar l’oferta temporada rere temporada i que la moda és cíclica –i,
per tant, sempre reprèn referències del passat. Semblava evident que posar el
patrimoni a disposició de les empreses era contribuir al futur de la indústria,
i potser també era una manera indirecta de fomentar la sensibilitat dels empresaris en relació amb la conservació i l’ordenació dels seus propis arxius.
Totes aquestes consideracions, que sovint són més fruit de la intuïció que
no pas d’estudis objectius, ens van conduir a canviar el nom de l’entitat,
posant el “centre de documentació” per davant del “museu” en el moment
de modificar la seva personalitat jurídica, el 1995.
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Carregar el centre de gravetat en el “centre de documentació” suposava, per
tant, prendre aquest eix,
• com a via per resoldre, tant com fos possible, la manca d’informació
sobre els béns;
• com a eix de la nova política d’adquisicions, que volíem centrar en
el patrimoni tèxtil del país, i
• com a sistema per fer accessible tot aquest patrimoni als usuaris
potencials, intentant superar al màxim les dificultats metodològiques imposades per la diversitat de formats.2
Quan vam fer aquest plantejament, ens hauria agradat trobar la manera
d’integrar, en una única base de dades, la informació relativa als diferents
formats de béns que conservem, de manera que l’usuari interessat –per
exemple– en teixits de cotó pogués saber tot el que teníem, ja fossin teixits
pròpiament dits, utillatge relacionat amb aquesta tecnologia, bibliografia o
imatges d’arxiu. És clar que llavors no va ser possible i, de fet, encara avui
els sistemes de documentació de béns museístics, documents bibliogràfics o
fotogràfics són poc compatibles entre si.

ü
•-
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u
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4

H

4. Cartell de Re-cíclic 2005. Fotografia i ©: Pere Moliné Bosch.
5. Fitxa de la base de dades del Fons Industrial Tèxtil de Catalunya.

En qualsevol cas, durant el recorregut que hem fet des de llavors, no hem
fet altra cosa que ratificar-nos en la importància d’aquest concepte, que ens
sembla una veritable clau de volta de la museologia:
• com a mesura per fer compatible la conservació i l’accés il·limitat i
universal al patrimoni;
• com a via per recuperar la integritat de béns físicament dispersos
per diferents museus;
• com a sistema per fer aflorar i conservar –ni que sigui virtualment–
béns d’interès que no estan integrats en museus ni disposen de cap
protecció que en garanteixi la memòria, i
• com a eina de gestió, interna i en xarxa
Intentarem a continuació fer un balanç crític de la feina feta.

La textilteca virtual

2 Estem parlant de finals dels anys vuitanta; internet encara no existia.

Pel que fa estrictament als objectes tèxtils, ja siguin bidimensionals o tridimensionals, ja sabem que per la seva fragilitat intrínseca requereixen
quietud i foscor. Però els professionals del disseny necessiten triar i remenar entre moltes mostres, en molt poc temps i, si és possible, evitant
desplaçaments. La digitalització podia ser la solució a aquesta exigència,
i en aquesta “quimera” coincidíem, a principis dels anys noranta, amb els
museus de Mulhouse i de Lyon. Després de consultar i tenir l’opinió favorable d’alguns personatges de referència dins del món industrial, d’una
col·laboració extraordinària de la Diputació de Barcelona (econòmica, i
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també d’assessorament tècnic) i d’un programa europeu (Arqueotex, 19961999), vam obrir el 1997 una primera base de dades presencial i vam començar a oferir la consulta online el gener de 2001 (http://imatex.cdmt.es).
Avui ja s’hi recullen 25.000 documents entre teixits, indumentària, dissenys
originals i complements de moda. L’accés és gratuït i la utilització se situa
en una mitjana de 85.000 visites anuals.
Aquesta obsessió per ser útils a la indústria la compartíem també amb el Museu
de Lanifícios de Covilhâ (Portugal), –soci líder de l’Arqueotex que en el marc
d’aquest mateix programa va endegar un centre de documentació a partir dels
arxius industrials del districte– i molt especialment amb el Museo del Tessuto
de Prato, centre punter a Europa avui dia i amb qui ens uneix una gran complicitat. Hem treballat amb ells en diverses iniciatives destinades a fer conèixer
les possibilitats d’explotació del patrimoni a dissenyadors, estudiants i empreses: Re-cíclic (2005-2006), Eurotex (2008-2010) i Texmedin (2009-2011). En
els dos darrers casos, s’hi han creat bases de dades a partir del patrimoni dels
socis (www.acte.net/eurotexid i www.texmedin.eu), i l’experiència de l’Imatex
ha estat molt positiva. També l’hem poguda aportar al projecte “Documentació
i difusió dels fons industrials tèxtils de Catalunya” (www.ddfitc.cdmt.es), que
vam emprendre amb el Museu de la Punta d’Arenys de Mar, gràcies a una
subvenció de la Generalitat de Catalunya, i ens hauria agradat poder continuar
amb altres entitats que conserven arxius tèxtils.
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Mirat tot plegat amb una certa distància, veiem que la feina feta és important,
no només pel fet que ha obert l’accés públic al màxim, sinó també perquè
construir una base de dades exigeix un gran rigor de documentació, afinar els
temes de vocabulari i de traducció, establir els lligams entre peces del mateix
conjunt o procedència, indicar els paral·lelismes amb objectes similars en el
mateix museu o en altres són dades que comporten una gran inversió en recerca que, per sort, se sol recuperar en forma d’aportacions científiques d’altres
professionals que, en museus de tot el món, estan fent tasques similars. La
suma de coneixements ens permet avançar a tots plegats i crea complicitats i
xarxes realment eficaces en l’àmbit de l’estudi i la gestió del patrimoni.

La documentació com a servei
Des del primer moment vam donar a la resolució de les imatges dels teixits
o les peces d’indumentària tanta importància com a les dades, i la raó
d’aquesta opció radicava en el fet de considerar els professionals de disseny
com a usuaris principals de la textilteca. Al cap de més de deu anys de
funcionament i actualització permanent de la textilteca cal matisar aquest
ús, perquè la informació online és tanta que aquests professionals no tenen
prou temps per triar-la i processar-la, i perquè és la mateixa que també està
a l’abast dels seus competidors. Finalment, acaben demanant una atenció
presencial personalitzada que els ajudi a pre-seleccionar el que necessiten i
a reinterpretar-ho d’acord amb la seva línia de producte. En resum: perquè
volen exclusivitat. I des del museu no ens podíem limitar a documentar
bé els nostres teixits, sinó que havíem d’aprendre el funcionament de la
moda, els seus ritmes, com es treballen les tendències i quines són les fires de referència. Només coneixent aquest entorn és possible entendre què
necessita l’usuari i poder oferir-l’hi. Aquí hi ha un àmbit de servei —els
inspiring labs— que hem pogut experimentar i testar en ocasió del projecte
Texmedin i que obre perspectives que caldria desenvolupar seriosament en
col·laboració amb professionals del món de la moda.
De tota manera, la cooperació en el marc europeu ens ha permès constatar
que partim de sensibilitats diferents, i que el grau de coneixement i d’estima
del patrimoni pels professionals del disseny i de les escoles especialitzades
no és el mateix a tot arreu. En el cas de Catalunya és més aviat escàs.
També teníem el convenciment que l’aproximació a la indústria havia de
comprendre l’oferta de suport tècnic per organitzar i fer utilitzables els seus
propis mostraris –dins mateix de l’empresa o fora–, però fins ara no s’ha
materialitzat cap projecte. Amb la doble intenció de promoure la conservació i la documentació d’aquesta informació vam entrar a formar part, el
2010, del grup de treball tècnic per al foment dels arxius històrics empresarials constituït per la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental de
la Generalitat de Catalunya, en un marc de col·laboració entre els departaments d’Economia i de Cultura. Des de llavors, però, no s’ha tornat a reunir.
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Dins de l’àmbit del patrimoni, a Catalunya, i també en altres indrets de l’estat,
hi ha molts museus que conserven materials tèxtils, peces d’indumentària
o de la llar i paraments litúrgics, i els és difícil tractar-los correctament
perquè cap centre pot ser especialista en tot. Documentar és bàsic per saber
què tenen i actuar en conseqüència en la seva política de conservació i de
difusió, i en aquest camp els podem ajudar molt. Durant els darrers deu
anys, el CDMT s’ha anat consolidant com una entitat de referència dins
de l’àmbit del patrimoni, i hem pogut donar assistència a entitats de molt
diversa tipologia en campanyes d’inventari i documentació, estudis i informes tècnics i cursos presencials i online. És una dedicació molt agraïda pel
que comporta d’aprenentatge i de coneixement d’altres entitats, amb patrimonis i problemàtiques diferents. També ha representat una certa entrada
d’ingressos. No ha estat exempta, però, de repercussions, perquè ens hi hem
aplicat molt i això ha significat un alentiment en la feina interna. Sovint els
encàrrecs de documentació han anat associats als de restauració, un altre
dels aspectes en què el CDMT ha estat fent de manera oficiosa un servei de
SAM especialitzat.

Documentació, preu i valor
L’any 2004, en el marc del Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya,
vam acordar i publicar una política d’adquisicions coordinada3 a fi d’evitar
duplicitats i subratllar les nostres respectives especialitzacions: els teixits
estampats a Premià de Mar, les puntes a Arenys de Mar, el prêt-à-porter i
l’alta costura a Barcelona i el patrimoni industrial i modernista al CDMT. De
fet, des de finals dels anys noranta ja treballàvem en la recuperació del patrimoni industrial i en l’estudi de la producció tèxtil de la indústria catalana
del segle xx, bona part de la qual estava a punt de desaparèixer o ja havia
desaparegut perquè es van enderrocar o rehabilitar fàbriques deshabitades a
causa de la primera crisi del sector.
En quinze anys, el Modernisme –amb teixits, indumentària i parament de
la llar– ha esdevingut la col·lecció estrella del CDMT, a partir d’una bona
xarxa de contactes i de “batudes” sobre el terreny; aquest sistema ha permès
gestionar moltes donacions i algunes compres directament de particulars o
per mediació d’antiquaris o a subhastes, i, al mateix temps, i també reunir
informació sobre objectes o arxius que mai ingressaran al CDMT, però dels
quals quedarà, almenys, constància històrica. Hem estat a temps de fer una
bona feina per un cost més que raonable, tot i sabent que “aixecar la llebre”
podia comportar una pujada de preus en el poc mercat que existia. Certament, no hi ha cap actuació sense risc, però per avançar cal assumir reptes.
Per això també hem entrat en un altre àmbit de la documentació, no gaire
treballat pels museus: la valoració del patrimoni. Al CDMT vam emprendre
aquesta feina l’any 2006, i si no hi ha novetats l’haurem acabat a finals del
2012 després d’haver pres en consideració milers d’objectes de tota mena.
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3. Circuit dels Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya:
Guia per a una política d’adquisicions coordinada
(2004). Vegeu: http://www.circuitmuseustextils.cat/
info/serveis/politica-dadquisicions-de-peces.
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6. Cobrellit de seda amb brodats aplicats dissenyat
per Gaspar Homar, adquirit pel CDMT dins del marc
del programa Modernisme. Fotografia i ©: CDMT/
Quico Ortega.
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7. Coberta del Llibre Primer de la Compª. de la Fàbrica d’Indianes y demés pintats de Galí Senmarti i
Cia., 1791 (CDMT, CA 332). Fotografia i ©: CDMT/
Quico Ortega.
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Entenem que com a entitat pública hem de poder respondre en tot moment
del que conservem, i no sols per conèixer el pes específic dels diferents
“lots” aportats per les institucions fundacionals o associades, sinó també
per poder matisar adequadament la política de seguretat i de conservació.
No ha estat fàcil, però l’aprenentatge que hi hem adquirit és impagable. Hem
obert camí en la metodologia de treball, perquè calia adaptar als objectes
tèxtils les pautes utilitzades en el mercat per valorar majoritàriament peces
d’art –on la tècnica, les mides i el tema són la base per establir el preu. Aquí,
els barems havien de respondre a altres criteris, més ajustats a les característiques d’aquest patrimoni: complexitat tècnica, estat de conservació, nivell
d’informació i documentació de l’objecte i materials que el constitueixen.
El tèxtil és un patrimoni poc visible en el comerç patrimonial, tret dels tapissos, les catifes i alguna indumentària excepcional, i ha calgut combinar totes
les fonts d’informació (catàlegs de subhastes, mercat vintage i de segona mà,
preus de compres fetes pel museu, actualització de valoracions escripturades
amb les donacions, etc.). L’envergadura i la complexitat d’aquesta feina ens
ha fet adonar de com és d’important conèixer què circula pel mercat i a quin
preu, i de com aquest coneixement ha de completar les valoracions que en fem
a partir dels altres paràmetres “de museu”, com ara el grau de representativitat de l’objecte d’acord amb una època, una tècnica o un context determinat.
Valorar-lo econòmicament hauria de formar part del procés de documentació
d’un objecte des del primer moment, i no compartim gens l’oposició de l’ICOM
perquè els museus actuïn com a taxadors, quan precisament són els que millor
coneixen el patrimoni, la seva autenticitat i el seu estat de conservació. No s’hi
val l’argument de “no intervenir en el mercat” (i què fan, doncs, els museus
d’art contemporani, donant a conèixer determinats artistes?), perquè precisament el que provoca és que la taxació quedi en mans de professionals que de
vegades són bastant menys entesos i/o rigorosos.

Documentar = legitimar?
Quan els béns han arribat per conductes diversos, sense obeir a cap altra
política d’adquisicions que la d’acumular-ne com més millor, documentar
les peces és l’única manera de donar-los un passaport cap a la seva consideració de patrimoni. Creiem que és important ser-ne conscients, ja que aquest
procés pot plantejar qüestions de caràcter ètic.
D’una banda, la possibilitat de destriar el gra de la palla. Les col·leccions
antigues van ser adquirides en lot, i no sempre tot és bo, i és un repte decidir
fins a quin punt és assumible el cost de la conservació d’elements repetits,
de baixa qualitat o poc representatius.
D’una altra banda, aprofundir en el coneixement del que tenim i de com
ha arribat fins a nosaltres pot comportar sorpreses, com ara descobrir que
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algunes peces són parts separades de peces més grans o de conjunts que
són en altres llocs, o –com hem llegit amb estupor remenant correspondència antiga–4 que entre els objectes que conservem n’hi ha de procedència
il·legal. Tot això planteja qüestions de consciència en relació amb la nostra
legitimitat per continuar mantenint en els magatzems o les vitrines peces
que –per molt que sapiguem que es van comprar “legalment” (és a dir, amb
factura i rebut)– no ens correspondria a nosaltres conservar-les. És clar que
en alguns casos la figura del dipòsit pot facilitar la reunificació d’aquests
béns, però no sempre és possible.5
Sigui com sigui, pel que fa a les col·leccions antigues, és gràcies al procés de
documentació ben feta que molts museus del món estan fent en paral·lel el
que permet, de mica en mica, fonamentar millor les atribucions culturals i
cronològiques –sempre amb un grau notable de provisionalitat– i anar dotant
de contingut uns béns que, en si mateixos, no en tenien d’altre que la seva
materialitat. Per sort, internet i les tècniques digitals permeten reunir de nou,
encara que sigui virtualment, peces que mai s’haurien d’haver fragmentat.

El que queda per fer
A banda de continuar alimentant la textilteca, de continuar digitalitzant el
fons bibliogràfic antic i de fer front a la documentació de l’arxiu fotogràfic,
queden molts fronts oberts en què caldria treballar, i no només des del propi
centre. Actualment hi ha una pila de museus que permeten accedir al patrimoni a la xarxa, però poques iniciatives de coordinació. Europeana està bé,
però potser caldria treballar, també, a una escala menys generalista; cooperar
en xarxes especialitzades permetria documentar i preservar un altre patrimoni del qual sovint no som prou conscients com és el vocabulari específic.
D’una llengua a l’altra, els mots –els noms comuns donats als teixits o a les
peces de roba, els aparells i els processos– no sempre tenen els mateixos significats, i és indispensable conservar aquesta riquesa si pretenem continuar
llegint i interpretant en el futur la documentació escrita que hem heretat i
generat. I no parlem només d’una escala internacional, sinó que en l’àmbit
local hi ha expressions que s’hauran perdut amb la darrera generació que va
treballar a la indústria tèxtil anterior a la crisi dels vuitanta.
4. ”… se trata de que sepan que es posible que nos
sea reclamada alguna pieza por el Museo Municipal
de Barcelona, previa clara demostración documental
y fotográfica de que fue sustraída de sus colecciones
cuando la revolución roja e igualmente por el Cabildo de la Catedral, por circunstancias inéditas.”
(carta de F. Torrella a J. Biosca, 21/08/1951).

I tantes coses més... Sempre amb la inquietud de no perdre del tot el que
forma part de nosaltres mateixos, de la nostra manera de fer i de ser, que
ens fa singulars i alhora integrants del gran mapa de les cultures, i que rep
tan poca consideració política i tan poc ressò mediàtic... Excepte quan hi ha
una destrossa o un robatori.

5. Aquesta solució l’hem aplicada, de comú acord,
entre altres, amb el MTIB, per reintegrar part de la
indumentària dels bisbes Urtx i Abril a Barcelona,
on es conservava la resta de l’aixovar funerari.
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L’accés gratuït en temps de canvis
MARGARIDA LORAN GILI i ALBERT SIERRA REGUERA
Consultora independent i museòleg
1

1. Natural History Museum. Fotografia: Albert Sierra.

El debat sobre si l’accés als museus ha de ser gratuït o de pagament ha sorgit
amb força durant les dues darreres dècades, començant al Regne Unit i prosseguint en altres països europeus, als Estats Units i a altres llocs del món. El tema
ha captat l’interès de la premsa, ha estat objecte d’estudi dels economistes de
la cultura i dels serveis públics, i ha remogut la professió museística i cultural.
Actualment conviuen dues tendències contraposades. Mentre alguns museus
incrementen els preus d’entrada, altres decideixen eliminar les tarifes d’accés,
sigui per iniciativa del govern que els finança o per iniciativa individual. Prendre un camí o l’altre té implicacions importants per al model de finançament,
per a la imatge del museu i per a la relació amb la comunitat.
La qüestió té a veure, sobretot, amb el model de museu que volem i la seva
sostenibilitat a llarg termini. Quin paper i quin valor social han de tenir els
museus? Quines necessitats satisfan i quins beneficis aporten, o poden aportar,
a la societat? Volem que siguin recursos essencials de coneixement i aprenentatge, utilitzats freqüentment pels ciutadans, com les biblioteques? O experiències de lleure ocasional, destinacions turístiques?
Les experiències recents d’introducció de la gratuïtat busquen totes fer els
museus més accessibles per als ciutadans. Volen ampliar el ventall de persones
que visiten museus i augmentar la freqüència de les visites entre les persones
que ja en visiten. L’impacte, en tots els casos, està sent positiu. Allà on l’accés
gratuït s’ha implantat, acompanyat d’esforços sostinguts de programació i de
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màrqueting, ha tingut un èxit notable de públic, tot i que l’assoliment dels
objectius ha estat desigual.
L’entrada gratuïta als museus nacionals del Regne Unit, al Louvre i a tots els
museus i monuments nacionals francesos, o la tarda a la setmana als museus
municipals de Barcelona i les jornades de portes obertes com el Dia i la Nit
dels Museus, són iniciatives que van emergir en un moment de creixement
econòmic i d’expansió de l’estat del benestar. Han estat possible gràcies a
l’esforç financer públic per compensar la pèrdua d’ingressos per entrades. En
quatre anys de crisi econòmica profunda, però, les coses han canviat. Amb el
greu deteriorament de les finances públiques, iniciatives d’aquest tipus encara
són possibles?
Per altra banda, el context de recessió prolongada generarà canvis i necessitats
socials a les quals els museus hauran de respondre. En una societat més empobrida, caldrà repensar com ajudar, com ser més útils i replantejar-se els preus
d’entrada. Les opcions de gratuïtat (universal o limitada) seran cada cop més
necessàries, si no imprescindibles.
És d’esperar que els canvis impulsats per les noves tecnologies en el món digital
també hi tindran un impacte. La xarxa ha canviat les expectatives sobre la participació social i l’accés a la informació, que ara es vol digital, ràpida i gratuïta.

Història i debat
El règim d’accés als museus ha suscitat debat entre els defensors de la gratuïtat
i els defensors de les tarifes d’admissió des dels inicis de l’existència de les
institucions museístiques. Històricament, la gratuïtat s’ha vinculat a dues idees
fonamentals: la primera, que els museus conserven un patrimoni col·lectiu que
pertany als ciutadans, els quals per tant hi haurien de tenir lliure accés; i la
segona, que els museus han de ser instruments per a l’educació i la millora de
la societat, i que per tant haurien d’arribar a tots els segments de la població
d’acord amb el principi d’equitat. Els defensors de les tarifes d’admissió les
consideraven necessàries principalment per regular la demanda i per obtenir
ingressos, amb la idea de millorar un finançament sempre insuficient.
En els països de més tradició, la gratuïtat es va mantenir com a principi i pràctica majoritària fins als anys vuitanta del segle passat. A partir d’aleshores la
tendència a cobrar entrada es va anar imposant, en un context de retallades
dels pressupostos públics i d’increment dels costos de finançament, així com
d’una gestió caracteritzada per la introducció de pràctiques de la gestió privada i per la voluntat d’aconseguir més autonomia organitzativa i financera. El
museu modern, més proper a les indústries del lleure i del turisme que al món
educatiu i acadèmic al qual anava associada la tradició de gratuïtat, ha anat
esdevenint de pagament. Amb la substitució dels arguments ideològics pels
econòmics, i amb l’atenció posada a generar ingressos, la gratuïtat d’accés als
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2

museus va anar reculant fins a la quasi desaparició a mitjans dels anys noranta
(Dickenson 1994; Samsoen 2002).

2. Sciences Museum. Londres. Fotografia: Albert
Sierra.

Paradoxalment, l’interès per la gratuïtat ben aviat va ressorgir amb força, de la
mà de les polítiques d’accés a la cultura i d’inclusió social, que van esdevenir
prioritàries en els països avançats a partir d’aquell mateix moment. Les iniciatives de reintroducció de la gratuïtat van sorgir en aquest context, en resposta
a l’evidència que els museus no arriben al conjunt de la societat, sinó que es
limiten a servir-ne un sector molt específic, format per persones amb un nivell
educatiu i econòmic elevat. Fruit també de la reflexió que els museus, especialment els finançats amb diners públics, poden fer molt més per l’educació i la
inclusió social. Amb la gratuïtat, s’ha volgut transmetre un missatge inequívoc
d’accessibilitat i pertinença.
A hores d’ara, en el debat sobre la gratuïtat, d’arguments a favor i en contra
de l’accés gratuït n’hi ha molts. Es combinen consideracions ideològiques i ètiques amb motius econòmics, es contraposa la missió a la necessitat de generar
ingressos. Però a diferència d’altres èpoques en què el debat havia estat dominat per principis i per arguments poc fonamentats, ara es tenen dades sòlides.
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Un estudi sobre l’accés gratuït als museus (Loran 2009) examina els arguments
del debat i l’evidència disponible que els sustenta, amb una revisió bibliogràfica exhaustiva.1 Els arguments recollits, de forma molt sintètica, són:
Arguments a favor de l’accés
gratuït:

Arguments en contra de
l’accés gratuït:

1. La gratuïtat és coherent amb la missió
educativa i cívica dels museus.

1. La demanda de visitar museus és poc
sensible als canvis dels preus d’entrada.

2. L’accés al patrimoni que conserven els museus és un dret del ciutadà, i la gratuïtat permet l’equitat
d’aquest accés.

2. Les preferències individuals dels visitants influeixen molt més que els
preus d’entrada en la decisió de visitar museus.

3. Les tarifes tenen un efecte en la demanda. Tenen un efecte dissuasiu per
a certs segments de la població, i per
tant són un impediment a l’accés.

3. Les característiques i les polítiques de
cada museu tenen més pes que el
possible efecte negatiu de les tarifes
d’admissió.

4. L’eliminació de les tarifes repercuteix
en un clar augment del nombre de
visitants.

4. Les caigudes del nombre de visitants
després de la introducció de tarifes,
tan publicitades, estan basades en
dades de visitants poc fiables. No serien, doncs, tan acusades.

5. La gratuïtat fa els museus accessibles
a persones d’un perfil demogràfic diferent del dels visitants tradicionals.
6. La gratuïtat canvia l’experiència de visitar i la forma d’utilitzar els museus.
7. Des d’una perspectiva econòmica
no és tan clar que cobrar un preu
d’entrada als museus sigui eficient
econòmicament i socialment.
8. Els preus d’entrada només constitueixen, de mitjana, el 5% del
pressupost de funcionament dels
museus, i serien prescindibles si
s’incrementa la captació de recursos per altres bandes.

1

9. L’accés gratuït permet generar més
ingressos a les botigues i les cafeteries.

5. Un preu d’entrada indueix que els visitants es prenguin la visita al museu
més seriosament.
6. Les tarifes d’admissió ajuden a regular
la demanda, actuant com un filtre.
7. Amb els museus gratuïts, els impostos
de tothom es gasten només en benefici d’uns pocs, mentre que les tarifes
permeten carregar part del cost de la
visita directament en l’usuari.
8. Les tarifes fan que es pugui donar un
servei de més qualitat.
9. Les tarifes d’admissió, ben utilitzades, poden afavorir l’accés (ajudant a
finançar-lo).

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/Estudi_Politiques_
Gratuit_09.pdf
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Experiències recents
El mateix estudi (Loran 2009) descriu les experiències recents britànica i francesa de reintroducció de l’accés gratuït en institucions de caràcter nacional
(universal en un cas, limitat en l’altre). N’examina el context, les motivacions,
el procés d’implantació, les conseqüències organitzatives i l’impacte social.
L’estudi va ser encarregat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de conèixer millor aquestes iniciatives
i d’ajudar en la reflexió sobre si mesures d’aquest tipus serien aplicables al
nostre país.
L’evidència existent dels casos estudiats permet concloure que la introducció
de l’accés gratuït produeix un increment important i durador del nombre de
visitants, i es mostra per tant eficaç en relació amb l’objectiu d’arribar a més
persones. Ha estat així arreu on s’ha implantat, en alguns casos amb xifres
rècord que no han parat d’augmentar. Les dades parlen per si mateixes. A Anglaterra, les visites als museus nacionals que prèviament cobraven ha crescut
un 151% en la dècada passada (18 milions de visitants la temporada 2010-2011
comparat amb 7,2 milions la 2000-2001). A França, la gratuïtat d’un dia al
mes al Louvre va registrar, en cinc anys (1996-2000), un augment del 60%
d’assistència el dia gratuït. A la resta de museus nacionals, l’any 2006 les vistes
gratuïtes suposaven un 32% del total.

3

3. Nit dels Museus al MNAC. Fotografia: Berta Loran.

Tanmateix, no tots els museus assoleixen l’increment en el mateix grau.
L’impacte ha estat més espectacular, i més sostingut, en els grans museus de
les grans ciutats, els que tenen més notorietat, i molt especialment en aquells
que havien completat recentment ambiciosos projectes d’expansió i renovació.
Es pot afirmar també que s’aconsegueix una certa diversificació del públic,
però és modesta, ja que la composició sociodemogràfica dels visitants no canvia substancialment. L’accés gratuït ha comportat un augment de visitants en
tots els grups d’edat i en tots els grups socioeconòmics, però l’augment més
gran s’ha produït entre les classes mitjanes i altes, les que ja visiten museus de
manera habitual, que continuen sent una part desproporcionada. No obstant
això, amb un augment tan gran de visitants, els increments que hi ha hagut
entre les classes socials baixes (que no acostumen a visitar museus), encara
que proporcionalment modestos, en nombres absoluts són importants. Al Regne Unit, els resultats varien segones les zones i els museus individuals. S’han
obtingut, per exemple, molt millors resultats (de públics no habituals) en els
museus gal·lesos que en els londinencs. A França, destaca la major presència
de joves i famílies els diumenges gratuïts.
Es confirma, alhora, que l’accés gratuït produeix canvis positius en les pautes
de visitar museus, per la capacitat de fidelitzar, de suscitar una primera visita
o d’ajudar a reprendre la pràctica de visitar. Els visitants fan més visites que
abans, tot i que més curtes. El nombre de persones que visiten un determi-
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nat museu per primer cop, o que no havien visitat museus en el darrer any,
s’incrementa considerablement.
Un altre aspecte a remarcar és l’efecte de la gratuïtat en la demanda interna,
per l’interès obvi a contrarestar l’excessiva preponderància de públic turista
en moltes institucions museístiques. L’avaluació de l’experiència francesa de
gratuïtat un diumenge gratuït al mes ha demostrat que en els dies gratuïts
el nombre de públic local o nacional es multiplica i esdevé majoritari. En el
cas del Regne Unit, les xifres mostren que la gran majoria dels visitants dels
museus nacionals són britànics (tres quartes parts són locals o turisme intern).
La gratuïtat comporta també repercussions negatives, derivades de l’afluència
massiva de visitants. S’ha fet palesa la necessitat d’un finançament més ampli
que tingui en compte el nombre de visitants reals (no els estimats) i els costos
addicionals que comporta l’augment de visitants (de desgast i manteniment
dels edificis, de vigilància i seguretat, d’atenció al públic).

5

4 i 5. Nit dels Museus a la Fundació Miró. Fotografia:
Berta Loran.

A més, la despesa dels visitants en botigues, cafeteries i restaurants, si bé ha
augmentat, no ho ha fet proporcionalment a l’increment de públic. Al Regne
Unit, un estudi de l’any 2009 fet per Tourism Insights (Bowden, 2009) va trobar que el tan esperat increment en el moviment comercial no s’havia materialitzat. Mentre que els ingressos globals en cafès i botigues han crescut amb
el nombre de visitants, la despesa per cap ha baixat. Els ingressos addicionals
que s’obtenen amb l’increment de visitants s’igualen als costos augmentats pel
desgast que provoca la massificació.
El seguiment que s’ha fet de les experiències mostra, doncs, resultats positius i
d’altres que no ho són tant. Però l’impacte d’aquestes polítiques és innegable,
i el grau d’acceptació i popularitat entre la població, molt elevat. Sens dubte
això ha ajudat a resistir l’embat de la crisi, les retallades i els canvis de govern.
Al Regne Unit, el govern de coalició actual, liderat pels conservadors, ha mantingut la política introduïda pel govern laborista l’any 2001. És cert, però, que
des del 2009 s’alcen veus per eliminar-la. En defensa seva, la Museums Association ha calculat que el subsidi públic per visitant en realitat s’incrementa
quan s’imposen tarifes, atès que el nombre de visitants normalment cau al
voltant d’un 40%. La National Directors’ Conference (NMDC) estima que, atesos els amplis beneficis de la política per al turisme i l’economia, l’admissió
gratuïta genera tres lliures i mitja per cada lliura que costa (Kendall, 2011).
A França, Nicolas Sarkozy va arribar al govern amb la idea de la gratuïtat total per als museus nacionals, i amb aquest objectiu es va anunciar l’any 2007
una iniciativa experimental2 per posar a prova un possible programa d’abast
nacional. L’experiment va demostrar que la gratuïtat total es traduïa en un
important augment de visitants, però que no aconseguia l’objectiu de seduir
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mesos. Catorze van experimentar amb la gratuïtat
total d’accés a les col·leccions permanents, i quatre
amb una tarda d’accés gratuït a la setmana per als
joves de 18 a 26 anys.
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6. Entrada per docents. Fotografia: Margarida Loran.
7. Museums on Us Bank of America.

les persones que no visiten museus. Per aquest motiu, i també per no perdre la
font d’ingressos que són els turistes (un 80% de les entrades de pagament en
els llocs més visitats), el govern va decidir finalment restringir l’ampliació de
la gratuïtat només als joves menors de 26 anys (de qualsevol país de la Unió
Europea), i també als professors, unes mesures introduïdes l’abril del 2009 i
que en dos anys han fet doblar el percentatge de joves entre els visitants de les
col·leccions permanents.
Tot plegat fa pensar que, malgrat tot, aquestes polítiques de gratuïtat es mantindran. Quatre anys de crisi han fet capgirar moltes coses. Als objectius a
llarg termini se’n suma un de nou: simplement quadrar números i sobreviure.
Té sentit actualment, en el nou context, parlar de polítiques de gratuïtat? A
continuació revisem alguns temes de context rellevants i algunes tendències
que hi podran tenir una influència.

Context de crisi i model de finançament
La crisi ha trigat un temps a arribar als museus, però després de quatre anys els
afecta de ple. Les retallades dels pressupostos públics en cultura han obligat a
molts museus a reduir horaris, activitats i personal. S’intensifiquen els esforços
per captar recursos amb el mecenatge i per incrementar els ingressos propis.
Tots aquests esforços, però, no garanteixen la supervivència, i sembla clar que
no evitaran fusions i tancaments.
Pràcticament totes les fonts de finançament dels museus estan seriosament
afectades: les finances públiques estan en situació dramàtica, però les empreses que suporten el patrocini i el mecenatge no estan gaire millor. On potser hi
ha més marge de creixement, fins a cert punt, és en la generació d’ingressos
propis per lloguer d’espais, activitat comercial de botigues i cafeteries, i venda
d’entrades, sempre que s’introdueixin polítiques comercials més efectives.
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L’informe “Museums & Society 2034: Trends and Potential Futures” apunta
que si la recessió dura més d’una dècada els ingressos per entrades poden
estar en risc, sobretot si els museus no són capaços d’oferir més valor mentre
es redueix la capacitat adquisitiva de les llars. Imagina un 2034 en què “els
museus són oasis estables enmig de la confusió general. Aprofundint en la seva
tradició d’oferir accés lliure o low-cost a la programació, els museus juguen un
paper encara més gran en sostenir el benestar de les seves comunitats durant
el declivi prolongat” (Chung, Wilkeng i Johnstone, 2008, p. 11).
Merritt (2009), directora del Center for the Future of Museums (AAM), es planteja, davant el panorama desencoratjador en el finançament dels museus, que
potser cal enfocar la qüestió de manera diferent, concentrant el finançament
existent en un nombre menor de museus, o bé canviant radicalment el model
actual, quasi universal, de pagar per l’accés, en favor d’altres formes d’obtenir
ingressos (és a dir, no vendre l’accés als recursos museístics, que haurien de
ser gratuïts, sinó altres productes i serveis). En aquesta mateixa línia de buscar
alternatives, Simon (2008) recull models de pagament més flexibles, inspirats
en tot tipus d’activitats comercials.3
En el nou context, doncs, la idea d’un model de finançament dels museus
que inclogui l’accés lliure segueix tenint seguidors. Un accés lliure que ha de
trobar el seu propi finançament, sigui amb suport públic, privat, estratègies
comercials o una barreja de les tres coses. Perquè la gratuïtat sempre té un
cost que s’ha de compensar amb diners, com reconeix Anderson (2009) quan
defensa l’economia de la gratuïtat en el món digital. Als Estats Units, on el
finançament públic dels museus és molt menor, alguns museus individuals
han estat capaços d’eliminar tarifes, i també han sorgit iniciatives de patrocini
de la gratuïtat.4

El repte de la sostenibilitat
Els museus, arreu, tenen el repte d’equilibrar pressupostos i alhora d’augmentar
públics, a més de mantenir o reforçar la seva posició com a centres de coneixement si volen assegurar la seva supervivència i sostenibilitat a llarg termini.
Això és així ara i sempre, però en la situació actual pren especial rellevància.
Com argumenta Friedman (2007), la sostenibilitat requereix de tres dimensions
que interactuen entre elles: la financera, la intel·lectual i la social.
Si bé la falta de finançament és òbviament la principal amenaça, retallar despeses provocant una feblesa intel·lectual o social pot ser molt perillós a mig
termini i agreujar fatalment un problema econòmic temporal.
En la dimensió intel·lectual, l’ajust pressupostari pot portar a reduir conservadors i altre personal qualificat, publicacions i capacitat de recerca. La priorització de generar ingressos pot fer perdre compromís amb la producció cultural
de qualitat i la innovació. Les conseqüències són la pèrdua de rellevància,
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3 Amb la idea de trencar l’experiència típica de
visitar museus que comença inevitablement per la
taquilla, Simon recull altres opcions: passis estacionals, compra online amb descomptes, quotes de
membership flexibles segons la previsió d’ús, pagar
només per serveis premium, entrada gratuïta però
alhora potenciar les microdonacions per a programes in situ, etc., incloent entre les opcions l’entrada
gratuïta per als locals i l’entrada gratuïta universal.
4. Museums on Us. Bank of America esponsoritza
regularment l’entrada gratuïta per als seus clients,
el primer cap de setmana de cada mes. Hi participen més de cent cinquanta museus, de noranta-una
ciutats en trenta-un estats. Només cal presentar la
targeta del banc a la taquilla.
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8. Museu Blau. Barcelona. Fotografia: Albert Sierra.
9, 10 i 11. Fundació Miró. Fotografia: Albert Sierra.

d’atractiu i de sentit. Els museus són aleshores percebuts simplement com a
espais d’entreteniment com n’hi ha tants d’altres, i no necessàriament els més
atractius.
En la dimensió social, l’esforç de moltes institucions per contrarestar la davallada del finançament públic pot portar-les a augmentar els preus d’entrada, i,
en el cas de les institucions gratuïtes, a introduir tarifes d’accés. Preus massa
alts portaran a prioritzar la comunicació entre els sectors benestants, deixant
molta gent al marge, i reforçant l’activitat i la percepció dels museus com a
institucions elitistes.
Cal ser conscients que desenvolupar públics i millorar la percepció dels museus
com institucions al servei de tota la comunitat és crucial per a la sostenibilitat
a llarg termini. Durel (2010) explica el que tots hem pogut comprovar, que si
una institució està ben connectada socialment, és coneguda i estimada, fa un
treball percebut com a molt valuós i contribueix al benestar dels ciutadans, li
serà molt més fàcil atraure recursos i suport, fins i tot en les èpoques econòmicament difícils. Cal doncs, també per motius de supervivència, estar atents
a no perdre els objectius dels últims anys: treballar per diversificar públics, per
incrementar l’accés, perquè tothom se’n senti part.

Creixement del públic?
La bona notícia és que, en termes generals, el públic dels museus segueix augmentant, o si més no, manté una estabilitat. Els museus s’han esforçat per ampliar públics, amb mesures com, per exemple, l’oferta de dies d’accés gratuït,
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l’allargament d’horaris de vespre i les activitats nocturnes o estivals, o l’ús de
les xarxes socials per arribar a un públic potencial més jove, entre moltes altres accions amb un impacte positiu. La tendència de creixement també es pot
haver vist afavorida pels canvis que la crisi ha produït en el consum del lleure.
Ara es busca, per sobre d’altres consideracions, la proximitat, els preus baixos
i si és possible la gratuïtat, coses que els museus ofereixen o poden oferir.
A Catalunya, i segons dades del Departament de Cultura (2012), l’any 2011 el
nombre de visitants es va incrementar quasi un 5% respecte l’any 2010. En
total es van comptabilitzar 23 milions de visites a museus i col·leccions l’any
2011. El context sembla en principi favorable, tot i que, si fem una mínima
anàlisi de les dades, es pot observar que quasi el 80% dels visitants es concentren en uns pocs centres, situats la major part a Barcelona, i que, majoritàriament (un altre 80%), són turistes. Què passa, doncs, amb els ciutadans
de Catalunya? L’últim informe del Baròmetre de la comunicació i la cultura
(FUNDACC 2012), La dieta cultural dels catalans 2011, conclou que el consum cultural a Catalunya va augmentar de forma generalitzada durant l’any
passat. Les visites a exposicions han augmentat, de fet, un 6% des de l’any
2008. L’evidència, doncs, ens parla d’un públic local que també ha participat
en l’increment de públic als museus, com a mínim fins aquest 2012. Algunes
dades preliminars respecte a l’any en curs fan preveure un possible descens de
visitants locals.
L’informe del Baròmetre també ens ofereix una dada molt important, la penetració de l’oferta dels museus a la societat. A Catalunya els visitants d’exposicions
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són uns dos milions de persones (un 32% de la població catalana de més de
14 anys, una proporció que s’ha mantingut força estable en els darrers quatre
anys, des del 30% del 2008). Són molts o pocs? La veritat és que hi ha moltes
més persones que no visiten exposicions: uns 6,5 milions, un 68% de la població. També és una xifra menor a la d’altres països de referència –al Regne
Unit, per exemple, un 46% de la població visita museus com a mínim un cop
l’any (segons dades de 2009). Els museus catalans tenen molt espai per créixer,
per tant, en aquestes dues terceres parts de la societat que mai no els visita.
El que més augmenta en el consum cultural a Catalunya, però, és el consum
de cultura gratuïta. Seguint amb les dades del Baròmetre, i en el cas del públic
de les exposicions, un 53% ha visitat exposicions de pagament i un 46% de
gratuïtes. Les visites a exposicions de pagament han caigut un 10% en els
darrers quatre anys, mentre que les visites a exposicions gratuïtes han augmentat un 12% en el mateix període. Una tendència que molt probablement
s’incrementarà.5
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En el món digital
El món de la distribució de continguts també està immers en un procés de
reconsideració dels models de preus per causa de la revolució digital. Internet
ens permet la difusió de continguts de manera universal i a cost pràcticament
zero. Un dels objectius del museu és ara més fàcil que mai.
L’arribada de les xarxes socials ha provocat un altre canvi, el contacte directe
entre la institució i el seu públic sense fer servir els mitjans de comunicació
com a intermediaris. Qui no es fa present en el món digital, distribuint de forma gratuïta i oberta, pot passar a ser invisible i irrellevant.
Hi ha, a més, un corrent ideològic molt important en favor de la informació
oberta com una de les bases del desenvolupament social. La Unió Europea ja
fa una dècada que va promulgar la directiva 2003/98/CE, que promou la
reutilització de la informació generada pel sector públic com a base per al
desenvolupament de l’economia de la societat de la informació, i que a Espanya s’aplica seguint la Llei 37/2007.6 La producció cultural i científica dels
museus públics hauria d’estar disponible per a aquestes finalitats. A casa nostra són moltes les iniciatives d’obertura de dades des de l’Administració a partir
dels primers exemples anglosaxons (la Generalitat i diversos ajuntaments),7 i
en el sector cultural té una enorme importància la recent obertura al portal
Europeana de vint milions de registres d’objectes culturals amb llicència CC0,
és a dir sense restriccions d’ús.8 Alguns museus catalans segueixen aquesta
estela i així el MACBA, per exemple, ha alliberat algunes publicacions i també
algunes de les imatges de la seva col·lecció,9 i altres museus com el Picasso,
el MNAC, o el Museu del Suro han publicat alliberats també els textos de les
seves web o han promogut altres iniciatives de col·laboració amb Viquipèdia,
un dels advocats de la difusió gratuïta de continguts.10
La recerca científica es veu immersa en un procés similar, i cada cop més
universitats al món rebutgen el model de pagament imposat per les editorials
científiques tradicionals i impulsen repositoris públics de recerca i revistes
científiques en open access.11
Però, en un entorn com aquest, on la difusió gratuïta és la norma, els museus
poden extreure algun benefici econòmic de tot el que produeixen a internet?
Les iniciatives del món de la comunicació que estan obtenint beneficis ho fan
cobrant per serveis associats o per productes concrets (ebooks, aplicacions per
a mòbil o iPad), on es paga per la utilitat en el moment i l’experiència, no
exclusivament pel contingut.12

Cap al museu compromès socialment
En aquests temps difícils, els museus es poden quedar al marge del que està
passant al seu entorn? A Catalunya, passada la prosperitat fictícia de la bom-
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6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:EN:PDF
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2007-19814
7. http://www.data.gov/ i http://data.gov.uk/ per
als Estats Units i el Regne Unit, respectivament, i
a Catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/
daesobertes
http://w20.bcn.cat/opendata/
http://cartolleida.paeria.es/lleidaoberta/inici.aspx
http://badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_
nfpb=true&_pageLabel=opendata
8. http://pro.europeana.eu/web/guest/pressrelease?p_p_id=itemsindexportlet_WAR_europeanaportlet_INSTANCE_8k5F&p_p_lifecycle=1&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_
id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=5&_
itemsindexportlet_WAR_europeanaportlet_
INSTANCE_8k5F_itemId=1284453&_itemsindexportlet_WAR_europeanaportlet_INSTANCE_8k5F_
javax.portlet.action=setItemId
9. http://www.flickr.com/photos/arxiu-macba/
10. http://ca.wikipedia.org/wiki/
Viquip%C3%A8dia:GLAM/Participants
11. http://www.padicat.cat/ca/repositoricats
http://www.recercat.net/directori
Als Estats Units i al Regne Unit hi ha un debat
apassionat al voltant del preu de les publicacions
científiques.
http://www.guardian.co.uk/science/2012/apr/24/
harvard-university-journal-publishers-prices
http://www.guardian.co.uk/science/2012/jan/16/
academic-publishers-enemies-science
12. http://periodistas21.blogspot.com.es/2012/08/
schibsted-y-axel-springer-lideran-la.html
El MoMA, amb l’oferta combinada d’aplicacions
bàsiques gratuïtes i de productes de pagament
(http://www.moma.org/explore/mobile/index), la
Tate (http://www.tate.org.uk/context-comment/
apps) o el Museum of London (http://www.
museumoflondon.org.uk/Explore-online/mobileapps/), amb obres que es paguen per capítols, estan
marcant la pauta en aquests moments.
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Com poden ser més útils, els museus? En què haurien de centrar els esforços?
Es posicionen en un model de coneixement i educació, o en un model turístic?
Què poden oferir, i especialment als joves, més enllà d’exposicions i conferències? Els joves no tenen diners, però sí temps, energia, formació i capacitat.
Les exposicions permanents, i més si són de pagament, generen només visites
ocasionals. Són adequades si el que es vol és atreure fonamentalment el públic
visitant turista que els visita una sola vegada. Però si el que es vol és atreure
i implicar públics locals diversos de forma més freqüent i intensa, aleshores
caldrà obrir-se a un ventall més ampli de serveis i activitats.

Options?» http://futureofmuseums.blogspot.com.es
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Si el museu vol ser social, haurà de repensar el seu paper, i a banda de productes turístics i culturals, haurà de plantejar-se també si vol servir com a plataforma comunitària per al desenvolupament col·lectiu i individual. Un museu
orientat a la comunitat posarà més l’accent en les activitats, en el debat i
en l’experiència col·laborativa, amb un component digital important. Buscarà
donar respostes a les necessitats detectades per contribuir al canvi social.13
Promourà la participació, donant veu als públics i facilitant que els visitants
tinguin un paper més actiu en el seu aprenentatge. Actuarà com a facilitador
de diàlegs i d’experiències que crearan els públics utilitzant els recursos que
el museu posa a la seva disposició. Construirà aliances i partenariats amb un
ventall cada cop més ampli d’organitzacions.
Per avançar cap al museu compromès socialment, caldrà seguir insistint, activament, a defensar el principi d’accés per a tothom, i guanyar hores i espais
de gratuïtat en la mesura del que sigui possible. La gratuïtat d’accés és un
ingredient bàsic per assolir un ús més ampli per a la comunitat. No és la solució a tots els problemes d’accés, ja que el pagament no és l’única barrera per
als sectors de la població que no visiten museus, però sense és difícil que les
iniciatives d’inclusió siguin prou efectives. Com bé es pregunta Gurian (2005),
com podem defensar que els museus siguin un lloc de trobada, de conversa, un
fòrum o un espai cívic si només poden participar-hi els ciutadans que paguen?

13 Tal com planteja el document de consulta “Museums 2020”, de la Museums Association (2012),
tots els museus poden fer més per tenir un impacte
positiu en individus, comunitats, la societat àmplia
i el medi ambient. El document aporta moltes idees
del que es pot arribar a fer, però cada museu haurà
de trobar la seva via. http://www.museumsassociation.org/museums2020

Molt més fàcil de dir que de fer, però si el museu vol ampliar la seva implicació
social i ser realment més útil a la societat en aquests temps de canvis, haurà
de transitar aquests camins.
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Innovar cap on?
Definir un model didàctic als museus i centres de ciència
BONIL GARGALLO, Josep; SANMARTÍ PUIG, Neus; SOLER ARTIGA, Marta
Universitat Autònoma de Barcelona. Grup Complex 2009SGR331.
1

1. La sala de l’electricitat del Museu Agbar de les Aigües. Fotografia: Pep Herrero.

Com sabem, els museus proporcionen un
estimulant ambient i un canal d’informació
excel·lent per a la comunicació que pot
adaptar-se a les demandes de la societat,
proporcionant un espai d’aprenentatge comunicatiu i proactiu per a individus i grups
(Thinesse-Demel, 2005). De fet, el paper del
museu en la formació ciutadana adquireix
una rellevància pròpia, atès que articula,
des de fora de l’entorn curricular, un veritable espai educatiu.
Com fomenten les ciutats educadores (1990)
en un món cada vegada més complex que
l’educació tingui èxit no pot dependre només dels dos baluards tradicionals, l’escola
i la família, sinó que ha de ser un projecte
que impliqui el conjunt de la societat.
Així, el museu és una entitat educativa que
facilita l’oportunitat de discutir, qüestionar, observar, analitzar, discernir, etc., individualment i grupalment (Padró, 2000).
Alhora, permet la creació d’ambients

Els museus de ciència com a agents educatius. Diferents
enfocaments
Abans de decidir cap on ha d’innovar el programa educatiu del Museu Agbar
de les Aigües, recollim les principals visions didàctiques que presenten els
museus. Algunes visions donen prioritat a l’objecte, sobretot en museus tradicionals, i altres, sobretot els museus interactius o de segona i tercera generació, prioritzen el públic. Segons quina sigui aquesta visió, podem caracteritzar
canvis en el context on s’ubiquen, el contingut d’aprenentatge que els orienta,
el públic al qual es dirigeixen o el rol que donen a l’educador.
Descrivim aquí les diferències entre aquestes visions, seguint la proposta feta
per Padró (2000) sobre diferents maneres d’entendre l’aprenentatge als museus.
Uyen (2011) també en parla a la seva recerca, considerant que els components
rellevants són el context, els objectes, les teories d’aprenentatges, el contingut
donat i la comunicació establerta per l’educador/a.
I si enfoquem el museu com una descoberta?
Existeix una tendència que presenta el museu com un lloc d’aprenentatge
actiu (Homs, 1992; Blanco, 2000; Wagensberg, 2004; Páramo, 2010). Segons
aquests autors, l’objecte està al servei de la necessitat de prolongar la classe
de l’escola en una institució que permeti fer experiments, estimular els sentits
i l’expressió fora de l’escola.
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d’aprenentatge estimulants en què tota la
població pot reconstruir la seva identitat vivint experiències d’aprenentatge. Per això,
el museu, com a agent educatiu amb identitat pròpia, pot definir el seu propi model
didàctic.

Per tant, s’entén que el públic majoritari buscat per aquests museus seran
els escolars, bé acompanyats per l’escola, bé acompanyats per la família, i
seran l’element central de la institució museística. En aquest cas, l’educador
ha de guiar la descoberta del participant, permetre-li fer els experiments,
manipular, tocar i proveir d’estímuls en favor del mètode científic, tot dirigint l’experiència.
Per exemple, en un museu de descoberta es coneixeria el cicle de l’aigua a
través d’uns experiments pautats que els visitants haurien de seguir. Poden
anar des de pitjar un botó fins a seguir unes instruccions. L’educador guiarà
l’experiència indicant quines accions ha d’emprendre el participant.
I si enfoquem el museu com una investigació-acció?
Les noves propostes crítiques que provenen de la museologia (Kurin, 1997,
Sherma i Rogoff 1995) presenten una museologia en què l’objecte motiva
l’interès dels alumnes per saber-ne més, per iniciar una recerca al seu voltant.
Fer una investigació, seguir-ne els passos o els del mètode científic, seran
l’objectiu principal d’aquests museus.
El canvi proposat és que l’alumnat investigui més que actuï. Proposen plantejar la visita com una investigació-acció més que com una acció en si mateixa.
L’educador és l’encarregat d’acompanyar aquesta investigació, qüestionant-la
i orientant-la, però no dirigint-la.
Per exemple, en un museu d’investigació-acció es coneix el cicle de l’aigua a
partir de plantejar una pregunta o un repte als participants com ara: “Com és
que tot i que els rius aboquen contínuament aigua al mar, el nivell del mar
sempre és el mateix?”. Es disposa de l’objecte (que pot ser l’aigua en diferents
estats, un llibre en què s’ho plantegin els antics grecs, un aparell mesurador de
cabal...) com a element engrescador i conductor de la investigació. No s’han de
fer uns experiments concrets, sinó que cal que el participant pensi com donar
resposta a aquest repte i ho faci. L’educador planteja el repte i qüestiona els
plantejaments dels participants.
I si enfoquem el museu com un diàleg?
El museu és un recurs educatiu que ajuda a fomentar diàlegs (Osborne 2007).
Així, els objectes són portadors d’una suma de significats que varien en funció
de com s’exposen i interpreten (Hooper-Greenhil, 1995).
Tanmateix, es considera que l’aprenentatge al museu ha de ser significatiu
i consistent amb la seva missió i les seves funcions. Encara més, defensa
la interdisciplinarietat de l’aprenentatge al museu. Pensa que els museus
poden incidir en la percepció i el desenvolupament del llenguatge visual
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i verbal de tot tipus de públic. La funció de l’educador és guiar aquesta
conversa o aquest diàleg.
Per exemple, en un museu de diàleg es coneix el cicle de l’aigua a partir de
mostrar l’aigua en diferents estats, o bé una maqueta, i conversar amb els participants tot fent-los preguntes sobre el que estan observant i que els permet
aportar informació sobre com es fa el cicle de l’aigua que poden relacionar
amb la seva experiència i els seus coneixements.
I si enfoquem el museu com un calidoscopi?
El museu es pot entendre com un complex context interessant per si mateix.
L’objecte hi esdevé un element interessant dins del context on és. El museu, a
més d’ensenyar continguts conceptuals, incideix a ensenyar els seus processos.
Processos que divideix en la conservació, la percepció artística i la planificació
expositiva dels objectes. L’objecte és l’element central del museu, el públic n’és
el subsidiari.
La missió de l’educador és transmetre la particularitat dels objectes, així com
despertar-hi l’interès, ajudant perquè el participant hi treballi sobre d’una manera més autònoma i individual.
Per exemple, en un museu calidoscopi es coneix el cicle de l’aigua a partir de
fer-se preguntes narratives que impliquin diferents objectes o departaments
del museu (“Quina relació o quin diàleg et suggereixen els mòduls que observes en relació amb el cicle de l’aigua: una molècula d’aigua, una clepsidra i
una eolípila?”), preguntes quantitatives (“Quin tant per cent d’aigua de pluja
diries que s’infiltra a la terra?”), preguntes fundacionals (“Quina incidència
té aquest museu en el cicle de l’aigua?”), preguntes estètiques (“Et sembla
aleatori l’ordre d’aquestes imatges en què veiem aigua?”) i preguntes relacionades amb l’experiència (“Com s’aconsegueix mantenir aquest bloc de gel
les vint-i-quatre hores?”) en relació amb el disseny i la distribució de mòduls
que mostrein l’aigua en diferents estats, o bé el seu cicle. L’educador, sobretot,
aporta la informació.
I si enfoquem el museu com un espai constructivista?
Els museus poden mostrar diferents visions de l’educació en un mateix espai,
però la posició constructivista és, potser, la que ens dóna més eines perquè
la visita al museu sigui significativa (Hein, 1998; Viladot, 2009). El museu
s’entén com un context molt ric, on els objectes són elements amb valor en si
mateixos però que estan al servei del públic.
L’objectiu és que l’aprenentatge sigui significatiu i que connecti l’exposició dels
objectes amb la quotidianitat del visitant. El públic és el principal protagonista
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d’aquest model de museus. L’educador esdevé un orientador de l’aprenentatge,
un provocador que ha de facilitar que el públic conegui els objectes i els fenòmens del museu a partir de les seves inquietuds i coneixences.
Per exemple, en un museu constructivista es coneix el cicle de l’aigua a partir
de situacions significatives (“Algú ha vist com es fon un glaçó de gel?”) en què
trobem l’aigua en diferents estats. Per poder explicar el cicle de l’aigua s’usen
imatges, maquetes, representacions, experiments, preguntes, els objectes de
l’exposició, etc., en funció dels participants, que han de treballar en grups i
comunicar el que han après o què els ha sobtat. L’educador adapta l’activitat
en funció dels coneixements i interessos que ha detectat en el grup.

Calidoscopi

Calidoscopi /
Constructivista

de diàleg

de realitat

de significativitat

per investigar

per conversar

per conèixer

per qüestionar

procedimental
(fer)

procedimental i
actitudinal
(mètode
científic)

conceptual
(significatiu)

procedimental
i conceptual
(processos)

Públic

prioritari
(bàsicament
escolar)

crític (bàsicament
escolar)

protagonista

secundari

protagonista

Rol educador

instruir

qüestionar

dialogar

explicar

guiar
l’aprenentatge,
provocar

Aspectes

Visió museu /
Descoberta

Context

d’aprenentatge

de crítica

Objecte

per tocar

Contingut
d’aprenentatge

Descoberta /

Investigació-acció /

Investigació-acció Diàleg

Diàleg /

conceptual,
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(significatiu)

Taula 1. Característiques dels diferents enfocaments didàctics als museus

Tanmateix, convenim que aquestes visions o aquests enfocaments dels museus
no són excloents els uns dels altres. Considerem que per poder avançar en el
coneixement els diferents grups dels diferents museus s’han plantejat un enfocament, una pregunta, un repte o una estratègia distintiva com a manera de
focalitzar, de poder avançar en el coneixement a partir d’una visió concreta.
Per això hi ha diferents mirades sobre l’educació en els museus, fet que deriva
en diferents models didàctics.
I si enfoquem el museu com un agent transformador?
De fet, quan en aquesta recerca ens plantegem per què té sentit fer activitats
educatives al museu, trobem respostes a partir d’hibridar les diferents mira-
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des abans citades i, molt especialment, de reflexionar sobre les aportacions
fetes per Pujol a les Primeres jornades de formació d’educadors i educadores
de museus i centres de ciència (2007).
Elaborem una primera aproximació a un nou enfocament dels museus que ens
permet caracteritzar canvis en el context on s’ubiquen, el contingut que els
orienta, el públic al qual es dirigeixen o el rol que donen a l’educador. Després,
es fonamenten aquests canvis elaborant un enfocament didàctic propi, entenent que es pot convertir en un instrument decisiu per comprendre millor la
realitat educativa i incidir en la seva transformació.
Entenem que el museu ha de ser un context, un espai, on s’ofereixi la possibilitat de trobar sabers oberts a noves relacions i noves complexitats. Ha de ser
un lloc on es puguin trobar recerques demostratives i que alhora ofereixi la
possibilitat d’entrar en l’aventura de la recerca.
Cal mostrar objectes o fenòmens reals i contextualitzats. Amb les exposicions
cal entrellaçar la teoria científica i la pràctica experimental. Els objectes han
de tenir valor i sentit per si mateixos, però dialogar amb els altres objectes de
l’exposició i, sobretot, interpel·lar el visitant. Els objectes són als servei del
visitant i tenen connexió amb el seu entorn, fets que condicionen la necessitat
d’una transposició museogràfica i didàctica determinada (Marandino, 2003).
El contingut d’aprenentatge d’un museu transformador és la realitat, per això
esdevé un espai amb activitats que afavoreixen el procés de modelització tenint
en compte la complexitat de la realitat. Amb una pràctica educativa innovadora
es cerca assolir els millors resultats educatius possibles: l’adquisició de valors,
d’autonomia de pensament i d’acció i la capacitat de comunicació dels visitants.
La ciència requereix unes eines i destreses específiques que permeten construir
models dels mecanismes del món. A l’hora d’ajudar a aprendre ciències, com a
Pejó (2009), ens sembla important tenir construir models lògics enfront de la
noció de “revelar veritats” que de vegades tenim.
En un museu transformador el públic és l’element central. El públic rep provocacions; provocacions que conviden a parlar i tot seguit a escoltar i captar
sabers; una provocació que produeix incertesa com a pont per excitar la curiositat. Es vol emocionar el públic, oferir emocions que convidin a gaudir, per
generar seguidament dubtes, descobrir, redescobrir o reordenar; una emoció
que produeix desordre com a pont per excitar la creativitat.
De la mateixa manera, el museu esdevé un espai que ofereix idees; idees
que conviden a pensar per fer noves preguntes, trobar variables, fer hipòtesis, trobar regularitats. La reconstrucció d’idees genera aprenentatge.
Es té en compte la interacció social per fomentar aquest aprenentatge.
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2

2. Objectes de l’exposició: un mar d’aixetes. Fotografia: Pep Herrero.

Com considera Munley (2011), els museus també poden influir en canvis i
aprenentatges socials, no només individuals. Per tant, han de considerar,
practicar i fer visible el seu valor per a la comunitat i per a la institució
museística en si mateixa.
Per ajudar a aprendre ciències és convenient acompanyar en la perseverança, positivitzar l’esforç, fins i tot posar-hi una mica d’èpica, alhora que
cal deconstruir tòpics: la ciència avui en dia és una pràctica que, lluny de la
imatge de rata de biblioteca solitària, es fa en equip i té un alt component de
creativitat, en què la comunicació (de les idees, dels resultats) és inherent a
la pràctica científica.
Si és un espai amb activitats que tenen sentit en el marc d’un procés
d’aprenentatge innovador i significatiu per als alumnes, el rol de l’educador/a
esdevé molt important. En un museu constructivista, orienta la mirada dels
participants, facilita la provocació, el diàleg, l’estimulació i l’observació dels
educands. Per això, prioritza la conversa, mostra les diferents interpretacions
que es poden tenir sobre un objecte i orienta la comunicació perquè tothom
pugui assolir un coneixement significatiu durant la visita. En conèixer el mu-
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3

seu i la seva col·lecció, té més eines per fer que el visitant hi descobreixi alguna
cosa interessant.

3. La façana del Museu Agbar de les Aigües. Fotografia: Pep Herrero.

Com comenta Pejó (2009), s’entén el desig en clau de motor d’aprenentatge. I
aquest motor requereix energia per funcionar. Aquesta energia no és el desig
en si mateix, sinó el plaer, el plaer de saber. L’educador/a el pot fer viure i fer
adonar que aquests elements s’han de trobar en retroalimentació permanent,
de manera que permetin convertir la relació esforç-benefici de l’aprenentatge
en una espiral creixent. En termes més propers a l’educació: si no donem valor
al saber, com podem cultivar el desig d’aprendre?
L’aprenentatge està associat a la vivència, a l’experiència i al significat.
S’aprèn de veritat el que s’experimenta, el que es viu i el que marca, el que
deixa petjada. L’educació vivencial és un aspecte clau de l’aprenentatge
dels museus: viure, conviure, experimentar i integrar experiències és la
forma més natural d’aprendre.
El marc teòric educatiu dels museus vindrà determinat per aquests mateixos
conceptes, ja que les normatives curriculars són força obertes i es limiten a donar
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unes orientacions psicopedagògiques generals, i deixen al museu la responsabilitat de determinar el currículum i el nivell de concreció que ha de tenir.
Assumir la perspectiva de l’enfocament didàctic del museu transformador
en els processos d’ensenyament aprenentatge de l’Educació Ambiental (EA)
suggereix passar de la informació als continguts estructurants, i dels temes
als fenòmens. Orientar l’EA al voltant de continguts estructurants suposa
capacitar el visitant per construir patrons que permetin abordar fraccions de
la seva realitat (Wagensberg, 2006).
Aquesta opció es basa a acceptar que en els fenòmens del món convergeixen
multitud de mirades (Bonil et al., 2010; Calafell, 2004). Treballar a partir de
fenòmens permet abordar els fets del món des de la mirada de l’EA i de forma
no reduccionista, ja que admet l’enriquiment pel diàleg amb altres mirades.
A diferència d’una EA basada en la transmissió d’informació, aquesta és una
opció que permet incorporar l’obertura i el dinamisme del context social actual,
ja que permet adequar-se a nous punts de vista, noves necessitats, nous fenòmens i nous contextos didàctics.
Aquesta perspectiva suposa considerar els processos d’ensenyament aprenentatge en termes de modelització (Izquierdo, 1999), és a dir, com a processos de construcció i reconstrucció dinàmica de models mentals. L’aprenentatge per models
assumeix que els coneixements sobre els fenòmens del món s’articulen al voltant
de sistemes conceptuals que configuren estructura i dinàmica a les regularitats
percebudes en els objectes o esdeveniments del món (Cañas i Novak, 2006).
En aquests sistemes, els conceptes i les seves relacions actuen com a estructures operacionals que orienten les formes de pensar, comunicar i actuar en
un context determinat. Des d’aquest punt de vista, el procés d’ensenyament-
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aprenentatge s’entén com una reconstrucció contínua de models orientada a
guanyar poder explicatiu i capacitat per resoldre problemes (Izquierdo, 1999).

Viladot, P. «¿Para qué vienen? Expectativas de
los docentes en las visitas escolares al museo».
Enseñanza de las Ciencias, núm. extra Congreso

És un procés que es basa en els models inicials dels participants per generar
un coneixement més complex i en el qual l’usuari té un paper actiu. Construir
models al llarg del procés d’ensenyament aprenentatge, des de la perspectiva complexa, suposarà crear contextos didàctics significatius que animin a
l’educand a plantejar-se preguntes que permetin focalitzar nous aspectes de
la realitat posant en relació els seus models amb les “formes de mirar” de la
ciència (Sanmartí, 2002).

Internacional (2009).

Wagensberg, J. (2006) «A más como menos por
qué». Barcelona: Tusquets.

En aquest procés, el paper de l’emoció i la creativitat pren una rellevància
significativa. L’emoció vinculada a la curiositat per plantejar preguntes significatives, a la tensió derivada de compartir i contrastar els propis punts de
vista amb els altres o a la satisfacció de construir respostes que evolucionin
generant noves preguntes. L’emoció vinculada a l’exercici de la creativitat des
del diàleg amb el rigor per construir respostes.
Per exemple, en un museu transformador es coneix el cicle de l’aigua a partir
de situacions reals i sorprenents en què trobem l’aigua en diferents estats.
Es busca la relació amb la vida dels participants i, seguidament, mitjançant
objectes, experiències, notícies i preguntes als visitants se’ls plantegen reptes
perquè interaccionin i comuniquin el que podrien fer en relació amb el que
han après, buscant patrons (“L’aigua sempre bull a cent graus?”, “Convé posar
la sal abans o després que l’aigua bulli?”).
Des d’aquesta nova aproximació es parteix del context global per abordar-lo
des de la ciència. És fonamental tenir en compte que els aprenentatges duts
a terme en altres contextos es poden determinar, i que moltes de les reestructuracions de les relacions entre conceptes o fets es produeixen en moments
diferents d’aquells en què s’acumulen dades i informacions.

El Museu com a agent transformador
Context

estimulant, complex, permeable, real, de recerca, contextualitzat

Objectes

reals, contextualitzats, interpel·ladors, al servei del públic,
relacionat amb les persones

Contingut d’aprenentatge

modelitzador (fer, pensar, comunicar, sentir)

Públic

prioritari, totes les edats, interacció social

Rol educador

orientador, provocador, innovador, dialogant, afavoridor
de l’observació i la manipulació

Taula 2. Característiques del museu com a agent transformador
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El Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç de Salàs de Pallars (Pallars Jussà). Una aposta pel patrimoni cultural com
a eina de desenvolupament social, econòmic i identitari
JORDI MONTLLÓ BOLART i LAURA BOSCH MARTÍNEZ
Museòlegs.
1

1. L’Espai de la botiga de “Ultramarinos y coloniales” del Centre d’Intrepretació de l’Antic Comerç. Fotografia: Jordi Montlló.

Fa temps que el patrimoni preservat pels
museus ha abandonat les vitrines i s’ha
instal·lat al carrer, on d’altra banda ha estat sempre. Això ha obligat als museòlegs
a deixar de ser conservadors per esdevenir
gestors. El problema és quan s’ha de gestionar a partir de molts pocs recursos com és el
cas de la majoria de museus del nostre país.
A més a més, l’exigència cada cop és més
gran perquè aquest patrimoni esdevingui
motor de desenvolupament social i econòmic. El Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç de Salàs de Pallars (Pallars Jussà) és
un exemple esperançador d’aquest equilibri
que ens toca fer sovint als museòlegs perquè
esdevingui del llegat patrimonial una eina
de futur.

1 Francesc Farràs i Grau és professor de l’institut
de Tremp, on fa classes d’Història del disseny i Revolució industrial.

Si un dia us perdeu i aneu a parar a Salàs de Pallars, situat a quatre quilòmetres de Tremp (Pallars Jussà), podreu visitar el Centre d’Interpretació de l’Antic
Comerç (CIAC, a partir d’ara). Rere aquest nom hi ha un interessant projecte
de dinamització local a partir del patrimoni cultural, l’eix principal del qual
consisteix en la musealització de diversos establiments comercials (barberia,
bar, estanc, botiga o farmàcia) a partir de l’aspecte que oferien a principis del
segle xx. Els orígens d’aquest fenomen que mou al voltant de set mil visites
l’any cal cercar-lo en una petita botiga de poble.

De la botiga dels pares als llocs de memòria
Aquesta història comença a partir del moment que es jubilen els pares de
Francesc Farràs i Grau,1 impulsor del projecte. Tenien una petita botiga de
queviures i, quan als anys vuitanta van plegar, van oferir a en Francesc les
prestatgeries. A més a més, va recuperar un cartell publicitari, un pot de colònia i altres elements que, a partir d’aquell moment, formarien part de la seva
col·lecció. La primera ubicació d’aquesta fou el seu garatge particular, que amb
les adquisicions que anava fent de llaunes, pots i tot el que tenia relació amb
el món de la publicitat comercial, ben aviat es va quedar petit.
L’experiència d’aquells primers anys de col·leccionista li van permetre comprovar com tot el que ell havia anat recol·lectant amb paciència i perseverança
era motiu d’interès de familiars, amics i coneguts. Un interès motivat per la
suggestió de la memòria, d’un record viu del passat que evocava moments de
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la vida quotidiana de cada persona. La importància que anava adquirint la
col·lecció, l’interès que generava i les múltiples possibilitats que oferia, juntament amb la vocació pedagògica de Francesc Farràs, van motivar que calgués
fer un replanteig ambiciós i obrir la col·lecció al públic a partir d’un projecte
seriós, sostenible i dinàmic.

Del garatge al carrer: l’elecció de Salàs de Pallars

2. Espai de la farmàcia del Centre d’Intrepretació de
l’Antic Comerç. Fotografia: Jordi Montlló.
3. Espai de la barberia del Centre d’Intrepretació de
l’Antic Comerç. Fotografia: Jordi Montlló.
4. Espai de l’estanc del Centre d’Intrepretació de
l’Antic Comerç. Fotografia: Jordi Montlló.

Durant segles, la població de Salàs de Pallars estava acostumada a rebre milers
de visitants l’any. Des de 1380, gràcies als privilegis regis atorgats per Pere III
el Cerimoniós, promovia una de les fires de bestiar de peu rodó més importants
de la península Ibèrica. Aquesta fira, que durava deu dies, aplegava milers de
caps de bestiar i mobilitzava tot el poble. Però els canvis tecno-científics i el
progrés econòmic motivaren la desaparició de tot un món a partir de l’any 1974
(Espinàs, 1959).
La crisi de l’economia agrària tradicional basada en la vinya, l’olivera, l’horta i
la fira de bestiar de peu rodó ha comportat una reconversió econòmica en què
les rendes socials són més importants que les rendes del treball. Aquesta manca
de dinamisme econòmic també ha tingut una conseqüència negativa sobre la
demografia, i ha provocat un envelliment de la població i l’emigració dels joves.
En aquest context, sorgeix la iniciativa de l’Ajuntament de Salàs de Pallars,
l’any 2003, d’impulsar un projecte de desenvolupament econòmic basat en la
recuperació i valorització del seu patrimoni cultural, arquitectònic i etnològic;
el Projecte Boer.2 Aquest projecte persegueix, com a objectiu final, dinamitzar
l’economia local i generar ocupació mitjançant la recuperació del patrimoni
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arquitectònic tradicional, la recuperació de la fira com a element identificatiu
propi i l’aprofitament i la dinamització dels recursos patrimonials existents (les
botigues museu).
La disponibilitat i les facilitats de l’Ajuntament de Salàs van permetre una
bona entesa entre la família de Francesc Farràs, propietari de la col·lecció,
i l’Ajuntament per signar un conveni de col·laboració. Així naixia el Centre
d’Interpretació de l’Antic Comerç (CIAC),3 amb la voluntat de continuar recollint, a través de donacions, cessions o adquisicions, de documentar i informatitzar el fons documental i bibliogràfic de l’antic comerç, així com de
potenciar l’estudi i la recerca de petites indústries catalanes, sobretot d’àmbit
local. El projecte també comportava la divulgació d’aquest ric patrimoni a
través del muntatge d’exposicions temporals i l’edició de publicacions, a més
de l’organització i la gestió de les visites guiades d’aquests espais que són les
botigues museïtzades.

Cent anys de vida quotidiana
Les botigues museu, conjuntament amb la diada de rememoració de la fira, són
l’eix vertebrador de tot el projecte. Hi ha dues tipologies d’espais musealitzats:
els establiments comercials que venien directament a l’usuari, com la farmàcia,
l’estanc i la botiga de ultramarinos y coloniales, i els establiments de serveis,
com la barberia o la taverna. Tots aquests espais tenen el mobiliari adequat i
s’hi exposen els productes més representatius de cada període, així com cartells
i altres elements publicitaris, a partir de la recuperació dels béns de consum
quotidians generats des de la segona revolució industrial (segona meitat del
segle xix) fins a les acaballes del franquisme (fi dels anys setanta). Per a la
reconstrucció d’aquests establiments s’han utilitzat espais on antigament ja
hi havia hagut comerços, tot i que no necessàriament coincidents amb els
recreats. D’aquesta manera, no s’han agrupat en un únic espai, sinó que han
quedat dispersos i integrats dins la trama urbana de Salàs de Pallars. La visita
només es pot fer en grup, en horaris preestablerts o amb visites concertades i
acompanyats d’un guia. El visitant gaudeix d’un recorregut per cent anys de
vida quotidiana utilitzant el vehicle del poder evocador d’uns escenaris, d’uns
productes i d’unes imatges que ja formen part de l’imaginari col·lectiu.

3 Va ser inaugurat el 4 d’agost de 2007, per
l’Honorable Conseller d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, Joaquim
Llena i Cortina.

L’objecte és converteix en un catalitzador de la memòria viva dels visitants,
que reviuen un passat propi, tot i que quotidià, que evoca situacions concretes,
olors, vivències, anècdotes i altres records. En reviuen el passat des de l’emoció
que s’afanyen a compartir amb el company, el fill o els néts, que potser no
coneixen tot el que els pares o els avis els estan dient. L’objecte d’aquest museu és un objecte viu, la seva lectura per bona part dels visitants és directa,
no necessita intermediaris. Els visitants gaudeixen d’una experiència vivencial
completa, emotiva, evocadora, activa i participativa, i aquest poder evocador
es va contagiant dels uns als altres, deixant una satisfacció interior difícil de
veure en altres experiències similars.
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No es tracta d’un projecte tancat, sinó viu i dinàmic, que s’adapta a les necessitats de cada moment. Per tant, es continua treballant per condicionar
nous espais que puguin encabir la gran quantitat de material exposable de la
col·lecció. Actualment s’està preparant un espai per a una impremta i un altre
per a un quiosc.

Serveis i equipaments del Centre d’Interpretació de
l’Antic Comerç de Salàs de Pallars
El conveni amb l’Ajuntament implicava la recuperació de l’edifici de les escoles, tancat l’any 2000, per adequar-hi la seu del CIAC i el punt de recepció.
En aquest espai, a més de les oficines, hi ha l’arxiu, la biblioteca i la sala
d’exposicions temporals.
L’arxiu, d’uns vint metres lineals, conté fons procedents de diverses empreses
i comerços de tot Catalunya, especialment del Pallars. És el cas del fons de la
botiga Pius Pagès de Tremp o el de la Drogueria Soler i Mora de Barcelona, uns
dels establiments més antics de la Ciutat Comtal. També s’hi pot consultar part
del fons de la Casa Viadera de Gerri de la Sal, la Casa Massana de Solsona, La
Estrella de Oro de Lleida o Cal Sabater de la Bisbal, entre altres. A més a més,
hi ha la biblioteca especialitzada, amb llibres de consulta sobre el comerç i la
publicitat, que inclou al voltant de dues-centes obres.
Les exposicions temporals són una activitat fonamental del CIAC, i tenen com
a objectius principals ampliar l’oferta que ofereixen les botigues museu, que
funcionen com a exposicions permanents, amb temàtiques relacionades amb
la història dels béns de consum quotidians i/o la publicitat comercial. Volen mostrar també de forma adequada, a través d’exposicions temàtiques, les
col·leccions del fons que no es poden exhibir habitualment.
Ja són quatre les exposicions produïdes des de la inauguració. L’any 2007,
la primera, es titulava Llaunes d’abans, te’n recordes?, una mostra lligada
a la història de la publicitat i a la generalització del consum de determinats
productes. Aquesta exposició va reunir més de quatre-centes peces de llauna
provinents de part del fons del Museu de Badalona, que recuperava part de la
producció de l’empresa local d’origen italià, coneguda com “La Llauna”, que
va funcionar entre el 1905 i el 1980, amb un gran dissenyador, Giovanni de
Andreis, i de la col·lecció privada de Francesc Farràs.
L’any 2008 fou el torn de Fantasies troquelades, organitzada íntegrament pel
CIAC, que pretenia donar a conèixer el món dels calendaris murals encunyats i gofrats, mostrant la cultura visual i estètica de les classes populars,
que va tenir molt d’èxit durant els dos primers terços del segle passat. S’hi
podien veure, juntament amb una impremta que permetia mostrar les tècniques d’estampació, una col·lecció de vuitanta-sis calendaris modernistes, del
Modernisme al Noucentisme i els de fantasia.
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5. Espai de la botiga de “Ultramarinos y coloniales”
del Centre d’Intrepretació de l’Antic Comerç. Fotografia: Jordi Montlló.

La tercera de les exposicions temporals fou Caçadors de mosques (2009), amb
la mosca domèstica com a protagonista, i organitzada en quatre àmbits temàtics. En el primer s’observava una taula parada, amb una selecció de textos literaris i pintures. Diversos escriptors i artistes descrivien la visió amable
d’aquests insectes. En el segon, hi havia un seguit de tècniques que els caçadors de mosques han utilitzat per exterminar-les o per fer-les fugir. El tercer
àmbit quedava plasmat amb els inicis de la guerra química contra les mosques
amb l’arribada del DDT. Finalment, en el darrer àmbit es podien observar gran
varietat de reclams publicitaris destinats a exterminar les mosques.
La quarta d’aquestes exposicions tractava sobre Gaspar Camps i el taller modernista. L’exposició homenatjava un gran artista, un dels primers professionals de la publicitat gràfica, que va posar el seu art al servei de la indústria i
del comerç.

4 Els autors d’aquest dossier són Francesc Farràs,
M. Teresa Sabarich i Maria Tohà.

Rere aquest projecte també hi ha una sensibilitat per la pedagogia. Des de l’any
2006, es crea una aula taller, on els alumnes treballen la història de la vida
quotidiana del segle passat a partir de la descoberta i la utilització dels productes i dels béns de consum. Per això, es va crear un dossier didàctic4 adaptat
als nivells de primària, secundària i batxillerat. Els alumnes treballen aquest
dossier després d’haver realitzat l’itinerari per les botigues museu i d’haver
visitat l’exposició temporal.
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Fira del bestiar de peu rodó
Dins del Projecte Boer, s’ha recuperat l’antiga fira del bestiar en una diada commemorativa, carregada de simbolisme. La visita que es proposa és un
interessant referent històric d’una fira que es va iniciar el segle xiv i que va
perdurar més de cinc-cents cinquanta anys, fins al 1974. Dins d’aquest context
també es coneix un segon document, datat l’any 1420, en què Alfons IV concedia dues noves fires, una de les quals revela una dada molt important, que
començarà el dimecres següent de Quaresma i amb una durada de quinze dies.

6. Espai de la taverna del Centre d’Intrepretació de
l’Antic Comerç. Fotografia: Jordi Montlló.

Sembla que aquesta fira mantindrà una gran importància durant segles, i que
assolirà la màxima esplendor durant els segles xviii i xix, lligada al creixement
demogràfic i a la construcció de les eres, algunes de les quals són visitades
durant la visita guiada i on molts dels propietaris formen part del decorat històric, fent reviure al visitant els seus records i vivències.
El recorregut per la xarxa urbana mostra la importància que va tenir la fira
en el desenvolupament de la trama urbanística del poble, i que va culminar
amb un seguit d’edificacions que es construïren al seu voltant: les eres porxades, destinades a aplegar el bestiar i que han conservat gairebé totes les cases
actuals. Durant la visita s’accedeix a algunes, i s’hi pot observar un gran pati
central a cel obert, envoltat de construccions en què la planta baixa estaria
ocupada per les quadres que donen accés al pati per uns porxos i que dins del
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context firal permetien, per una banda, exposar el bestiar i, per altra, servien
d’aixopluc. A la primera planta d’aquestes construccions hi havia l’hostatgeria,
on s’allotjaven els firaires.
La primera edició fou l’any 2005. Des de llavors, els salassencs i les salassenques participen activament en aquesta diada, cedint antigues eres, aportant
noves idees... A partir d’aquí la recuperació de la memòria històrica ha anat
fent el seu camí a través de diverses activitats, com la recuperació d’alguns
dels plats d’època pels hostalers del poble. Hi ha famílies que han cedit desinteressadament antics cafès per a la recreació d’espais d’època; a partir de
fotografies i de la memòria oral dels veïns s’han pogut recrear situacions i personatges, etc. Actualment, per Sant Martí, la recreació de la fira la fan actors
(Guàrdia Civil, vedets del cafè-salon Degà o Camats...).

Conclusions
Salàs de Pallars és un petit poble d’àmbit rural, allunyat de les zones de grans
dinàmiques econòmiques, que en el darrer quart del segle passat perd el que
havia estat, durant sis segles, el seu centre de producció de riquesa.
En aquest context neix un projecte basat en la valorització del patrimoni cultural a partir de dos punts forts: el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç i
la diada commemorativa de la fira de bestiar de peu rodó, que són capaços de
generar sinergies amb la implementació de dinàmiques socials i econòmiques
que impliquen la integració de la població dins el projecte, amb la creació de
serveis, la interacció d’equipaments particulars i la participació directa dels
salassencs i salassenques en el projecte. En el cas de la fira, hi ha propietaris
de cases que obren les portes i es converteixen en un personatge més de la
visita. Els habitants de Salàs de Pallars formen part d’aquest “museu” viu en
què es transforma el poble. Per a ells és motiu d’orgull i se senten identificats
amb el projecte.
Actualment, la població és de 334 habitants, amb un atur de l’11,3%.5 El principal sector econòmic és el dels serveis, i els llits entre places hoteleres i cases
rurals és de 116 (més del 30% de la població). L’oferta gastronòmica és amplia,
variada i de qualitat. El projecte ha generat de manera directa dos llocs de
treball a mitja jornada. Només en quatre anys de funcionament del CIAC, les
visites assolides anualment ja són més de set mil. De forma molt estructurada,
les visites es combinen amb iniciatives locals o comarcals complementàries,
com els establiments gastronòmics o el Tren dels Llacs.

5 Font: Idescat (2010).

Des del punt de vista patrimonial cal destacar que és un projecte construït des
dels fonaments, amb un programa marc que es va desenvolupant de forma
sostenible en estreta col·laboració amb l’Ajuntament, fet importantíssim per
a l’èxit de qualsevol projecte. Per tant, es tracta d’un projecte viu, en constant transformació i millora, amb un equip tècnic fix i amb col·laboradors
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eventuals segons les activitats (exposicions, publicacions, xerrades, etc.), però
professionals.
A redós dels troncs principals del projecte, tot el patrimoni local se n’està
beneficiant i en surt reforçat. A partir de l’impuls inicial, s’ha pogut posar en
valor, físicament i mentalment, la resta de béns patrimonials del municipi.
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L’edifici de les antigues escoles s’ha convertit en el centre d’acollida del CIAC, i
és on es fan les activitats que necessiten un espai tancat, com les xerrades o les
exposicions. El projecte, però, s’ha obert parets enfora, agafant el poble com a
eix vertebrador, i ha aconseguit integrar els habitants del municipi com a part
del projecte, convertint-los en usuaris.
L’opció més habitual, encara ara, quan es parteix d’una col·lecció, és buscar
algú que pagui un edifici i exposar-la esperant que s’hi acosti el públic. En el
cas de Salàs de Pallars, també partint d’una col·lecció, s’ha desenvolupat un
projecte que tracta el patrimoni de forma global, en un territori i en una comunitat. Us recorda alguna cosa?
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Lectures

Roigé, Xavier, Frigolé, Joan (eds.) (2010)

Constructing cultural and natural heritage. Parcs, Museums and Rural Heritages, Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

CONSTRUCTING
CULTU L
ANO NATURALHERIT ,GE

Constructing cultural and natural
heritage: Parks, Museums and Rural Heritage (Construint patrimoni
cultural i natural: parcs, museus i
patrimoni rural) és el quart llibre de
la sèrie de publicacions de l’Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural (on sóc investigadora visitant)
i el primer en anglès. Els redactors,
Xavier Roigé i Joan Frigolé, han elaborat un volum que conté un total
de setze capítols (nou de traduïts per
quatre traductors, i set de no traduïts,
amb la correcció de proves feta per
Peter Collins).1
Certament, és impossible en una
ressenya breu fer honor a un llibre
escrit per disset autors no només sobre teoria sinó també sobre estudis
de casos ben diversos. Voldria només
fer una descripció dels continguts
i fer notar la seva pertinença profunda, segons el meu punt de vista,
per al públic d’aquesta revista, museòlegs, museògrafs i altres persones
que s’apassionen pels museus.

1 Moltes gràcies a Eliseu Carbonell i a Andreu Pulido
per haver corregit el meu català; tots els errors que hi
pugui haver són absolutament per culpa meva.

La primera de les dues parts conté tres reflexions teòriques sobre el
concepte de patrimonialització (pa-
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trimonialization o heritagization en
anglès) i la segona conté dotze estudis de casos de Catalunya (4), França
(2), Portugal (1), el País Basc (2) i
Itàlia (3). Tenint en compte aquesta
riquesa teòrica i etnogràfica, trobo a
faltar en el volum un índex temàtic
i fotografies que il·lustrin els casos.
La introducció, escrita pels redactors, identifica els quatre camps
d’investigació principals expressats
en els capítols següents (p. 15):
1. La patrimonialització de la natura i dels recursos naturals.
2. L’ús del patrimoni pels museus
i pels centres de gestió de patrimoni.
3. L’ús del patrimoni intangible.
4. La producció dels elements de la
vida rural.
El llibre sencer es pot aplicar als museus, encara que només un d’aquests
camps hi fa referència explícitament i
només alguns dels casos concrets ho
fan. La raó és que “els processos de
patrimonialització” (p. 22), el tema
central d’anàlisi, són essencials pel

Constructing cultural and natural heritage:
Parks, museums and rural heritage

creixement recent dels museus, les
seves característiques actuals i per
als seus desenvolupaments futurs.
Aquests processos estan relacionats
amb dos processos en curs en el
món museístic, la democratització i
l’amplificació de l’àmbit d’actuació
extramurs.
Alguns dels temes teòrics que es presenten en el volum inclouen els lligams entre la patrimonialització i el
mercantilisme, la producció del passat
a través de la producció de la patrimonialització, el paper de les “relacions de
poder” en la definició d’autenticitat (p.
31), les maneres en què el patrimoni
implica la identitat o les identitats i viceversa, les connexions entre el que és
local i global en la construcció cultural
de patrimoni, la funció de la memòria
en aquesta construcció, el turisme com
a motor de la patrimonialització, el rol
dels especialistes en la protecció de
patrimoni i la política de tot això. Pel
que fa a la complexitat del concepte
de patrimonialització, es tracten temes
teòrics addicionals: “la recerca per a
patrimonialització o la recerca sobre
patrimonialització” (p. 44), el patrimoni “com a fet institucional” (p. 47) i
també “la naturalització de la cultura a
través dels museus i la culturalització
de la natura a través dels parcs” (p. 70).
Alguns dels casos concrets que es
presenten en la segona part inclouen
la patrimonialització de la natura als
Pirineus catalans, l’economia i el poder en un parc nacional francès, la
patrimonialització de l’arquitectura
tradicional a Portugal, els conflictes
sobre la presentació del patrimoni
industrial al País Basc, la creació
d’un parc literari a Itàlia i la repre-
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sentació de la processó del Corpus
Christi en un poble del sud d’Itàlia.
Els casos d’estudi concreten temes
plantejats en els tres capítols teòrics.
Poso només un exemple: la investigació del patrimoni cultural intangible
–Intangible Cultural Heritage (ICH),
segons la classificació oficial de la
UNESCO– al poble de Valtaleggio, a la
falda dels Alps al nord d’Itàlia. Cristina Grasseni assoleix amb èxit la seva
intenció “de mostrar la complexitat
dels processos pels quals els ecomuseus s’arrelen per tant en contextos
socials, polítics i simbòlics concrets”
(p. 195). Grasseni explica el community mapping (‘mapatge de la comunitat’), que és “una tecnologia per a la
participació” potent en la qual comunitat és no només l’objecte del mapa
sinó també les persones que el fan (p.
198). El mapa de la comunitat de Valtaleggio i creat per la mateixa comunitat és al mateix temps un diagrama
del paisatge de la memòria, les emocions i les traces de la seva utilització
(per exemple, el coneixement necessari per buscar bolets) i una guia turística.
La disciplina més representada és
l’antropologia (jo també sóc antropòloga). Els museus d’avui es distancien de les disciplines tradicionals
que els van donar forma en el passat
al mateix temps que es distancien de
les exposicions etnogràfiques estàtiques del passat. Per tant, és possible
que l’antropologia sembli inútil per
als museus contemporanis, una disciplina que ha de ser rebutjada. Per
contra, aquest volum demostra que
no només la perspectiva antropològica sinó també el mètode propi de

Constructing cultural and natural heritage:
Parks, museums and rural heritage

recerca de la disciplina, el treball de
camp, faciliten –realment permeten–
entendre els processos complexos de
la patrimonialització.
Un gran valor del volum és que aborda molts emplaçaments d’Europa i
que implica investigadors de molts
països europeus. Seria una llàstima que només llegissin el llibre
altres investigadors i professors
d’universitats i centres de recerca.
Espero que els continguts de Constructing natural and cultural heritage estimulin el diàleg entre gent del
món de l’acadèmia i gent del món
dels museus, així com també que el
llenguatge dens i tècnic que de vegades s’utilitza en el volum no impedeixi aquest diàleg tan important.
Als països angloparlants s’està duent
a terme una recerca semblant. Per

exemple, al meu país, els Estats Units,
es fa sota el nom de cultural production o museum studies en comptes de
patrimonialization o heritagization.
De fet, els col·laboradors del volum en posen exemples. No obstant
això, el diàleg a través de fronteres
lingüístiques entre l’Europa continental, d’una banda, i Anglaterra, el
Canadà i altres països angloparlants,
de l’altra, encara no és prou forta. Per
enfortir-lo, us convido no només a
llegir Constructing cultural and natural heritage sinó també a compartir-lo amb els vostres col·legues angloparlants a tot arreu.
Nina Kammerer
Heller School for Social Policy and Management and Department of Anthropology. Brandeis University. Waltham,
Massachusetts.

Lectures

167

Constructing cultural and natural heritage:
Parks, museums and rural heritage

Alcalde, Gabriel; Boya, Jusèp; roigé, Xavier (eds.) (2010)

Museus d’avui. Els nous museus de societat. Girona, Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

MUSEUSD'AVUI
ELSNOUS MUSEUS
DE SOCIETAT

Aquest llibre recull les ponències
presentades a les jornades «Museus
d’avui. Els nous museus de societat», dutes a terme el 2010 a Barcelona. Els objectius de les jornades
van ser, d’una banda, presentar les
noves propostes museològiques i
museogràfiques que s’han fet en els
museus de societat i de civilització i,
de l’altra, reflexionar sobre el futur
d’aquestes infraestructures culturals.
La publicació té onze contribucions.
En nou es presenten iniciatives i
projectes museològics concrets.
En les altres dues, les que obren i
tanquen la publicació, s’exposen
principalment qüestions contextuals, teòriques i reflexives sobre els
museus de societat. Els casos presentats informen sobre propostes i
iniciatives fetes a Catalunya, el País
Basc, Escòcia, França, Austràlia, el
Quebec, Alemanya, el Canadà i els
Països Baixos. Aquesta àmplia panoràmica territorial augmenta la rellevància dels continguts d’aquesta
publicació, si bé es ressent pel que
fa als aspectes formals dels treballs
presentats. Alguns són el resultat
de la transcripció de les conferèn-
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cies impartides durant les jornades,
la qual cosa fa que el conjunt de
l’obra presenti algunes deficiències
en l’escriptura dels textos, encara
que no, insistim, en els continguts,
la pertinença i l’actualitat de l’obra.
Tots els articles aborden, totalment
o parcialment, les quatre característiques que estan definint els nous
museus de societat, recollides explícitament en el treball escrit pels
editors de la publicació, Roigé, Boya
i Alcalde, que tanca l’obra: (a) renovació museogràfica, donant cabuda
a tot tipus d’elements i escenografies audiovisuals o multimèdia; (b)
aproximació multidisciplinària als
temes a exposar; (c) abordatge de
qüestions socioculturals actuals,
prioritzant les exposicions temporals sobre les permanents, i (d) noves reflexions i presentacions sobre
les identitats culturals i polítiques
contemporànies. Unes noves infraestructures culturals que sorgeixen
amb motiu de la crisi del model museístic il·lustrat que comença en la
dècada dels seixanta del segle passat com a conseqüència dels canvis
socials, culturals i econòmics del

Museus d’avui. Els nous museus de societat

període anomenat Trente Glorieuses
o Golden Age i la “revolució cultural” de 1968, tal com ho defensa
Schiele, professor de la Universitat
del Quebec a Mont-real, en l’article
amb el qual s’inicia la publicació.
Entre aquest article inicial i el que
fa d’epíleg, podem seguir el conjunt
de transformacions que s’han portat
o es volen dur a terme en museus
d’origen colonial o folklòric. Els articles que n’informen estan escrits
per presidents o directors dels projectes museístics o per responsables
d’algun dels seus departaments. És
a dir, estan escrits “des de dins”, per
persones implicades en l’adequació
d’aquestes infraestructures decimonòniques als temps actuals. I des
d’aquesta posició es presenten els
casos següents: el Tropenmuseum
d’Amsterdam, el Museu Canadenc
de la Civilització Gatineau-Ottawa,
el Museu de la Civilització del Quebec, el Museu Nacional d’Escòcia,
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el Museu Històric Alemany, el Museu Nacional d’Austràlia i el Museu
San Telmo al País Basc. A més, tenim dos projectes que encara estan
sense concretar, si bé es defineixen
a partir de museus existents. D’una
banda, el Museu de les Confluències
a França i, de l’altra, el Museu Nacional d’Història, Arqueologia i Etnologia de Catalunya.
Volem tancar aquesta breu recensió
assenyalant que ens trobem davant
d’una publicació de lectura necessària per a tots aquells que estem
interessats en el passat, el present
i el futur dels museus, en general,
i en els anomenats d’antropologia,
etnografia, història o arqueologia,
en particular.

Iñaki Arrieta Urtizberea.
Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea

Museus d’avui. Els nous museus de societat

Mallart i Guimerà, Lluís (2010)

Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc d’atzar africà. Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural.

Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc
d’atzar africà és un llibre excepcional
en diversos nivells. Primer, pel tema:
l’abia, un joc d’atzar que havien practicat els pobles de les clarianes de la selva camerunesa, perdut després que els
colonitzadors alemanys el prohibissin;
avui només en queden les fitxes, decorades amb gravats que representen
tota mena d’animals, persones i coses,
que han esdevingut objectes d’art. És
molt estrany, avui dia, trobar un llibre dedicat a un tema etnogràfic tan
c;;:::::::::::j
i aparentment banal, com
••••••••••••••••••••••••••••específic,
un joc d’atzar, i encara més en català.
Mallart, però, ens mostra com la millor
iCRPC etnografia comença precisament amb
li..iBPCS,:r:
el que és aparentment banal per mostrar no només tot un món, sinó una
filosofia, i aquest llibre és excepcional
també per la riquesa i complexitat de
l’etnografia de Mallart. Cal felicitar els
editors per una aposta arriscada en la
qual, a més, no han estalviat recursos,
perquè han acompanyat la rica narració de Mallart amb reproduccions de
bona qualitat de totes les peces que
l’autor menciona.
lt~1'.TG[~1 :>1,AAUL:Sll'UN JOCOAfZ..\R ..!,FRICA

•••••••••••••

L’abia és efectivament al mateix
temps un joc d’atzar i una enciclo-
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pèdia, un compendi no només del
que els pobles de les clarianes del
Camerun saben sobre el món, sinó
també de com l’entenen. En l’abia,
els jugadors disposen d’unes fitxes,
de forma ovalada amb una cara i una
creu o, en termes locals, “esquena i
ventre”. En la cara d’aquestes fitxes,
es representen totes les coses del món:
els animals, les plantes, els homes,
els rius, el cel, els astres... Tanmateix,
a diferencia d’altres jocs, com les
cartes o els escacs, aquests elements
no es presenten dins d’una classificació jeràrquica del cosmos –per pals
o de l’as al rei–, sinó com a elements
discrets en el procés de ser jugats,
llançats, com els daus, passant així
d’un estadi d’indiferenciació a esdevenir diferenciats i individualitzats,
com a “cara” o “creu”, “esquena” o
“ventre”. El resultat del joc, segons les
fitxes caiguin de ventre o d’esquena,
en quina disposició i ordre, es correspon a una sèrie de divises o textos explicatius que ens parlen de les
qualitats d’aquests elements; a través
del joc d’abia podem entrar per tant
en l’enciclopèdia del món de les clarianes de la selva camerunesa. El joc
d’abia és en aquest sentit expressiu

Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc d’atzar africà

de la cosmologia de l’evu que Mallart
havia analitzat en treballs anteriors, i
descriu el món no com un sistema de
classificacions jeràrquiques sinó en
termes d’un procés de diferenciació i
individualització. De fet, Mallart explica que quan va pensar a escriure
una tesi d’etnologia, molts anys enrere, es volia centrar en el joc d’abia,
però els seus tutors a París li van
recomanar concentrar-se en temes
més “seriosos”, com la bruixeria i la
medicina. Però aquest joc, en la seva
banalitat, era completament seriós,
contenia en forma lúdica tota una
visió del món. I finalment, Mallart
ha tingut la possibilitat, la llibertat,
de dedicar-hi tot l’espai que mereix.
De fet el joc d’abia pot ser comparat
no només amb els jocs d’atzar com
les cartes, sinó a oracles com l’Ifa de
l’Àfrica Occidental, que es basa també en el joc d’unes closques de cargol
(els cauris), que tenen cara o creu, i
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que en ser jugats corresponen a una
sèrie de textos que contenen tota
una cosmologia. Precisament pel
seu caràcter explícitament religiós,
aquests oracles sempre han sigut objecte de recerca, però l’abia que ens
presenta Mallart és de fet el perfecte
equivalent. Més enllà de la descripció iconogràfica i del reconeixement
del valor artístic de les fitxes, l’abia
és fascinant des del punt de vista de
l’estètica contemporània pel focus en
la gratuïtat i en l’atzar, que és també
la clau de volta de l’art conceptual.
En aquest llibre, Mallart ens obre tot
un món construït al voltant d’un joc
només aparentment banal.

Roger Sansi
Professor del Departament
d’Antropologia de la Goldsmiths
University of London

Cara o creu. Imatges i paraules d’un joc d’atzar africà
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Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2011 i el 2012

F. XAVIER MENÉNDEZ i PABLO

Per tercera vegada ens proposem
d’informar de les darreres novetats
museogràfiques realitzades al país
(aquest cop durant l’any 2011 i primer semestre del 2012). Ja ho vam fer
a Mnemòsine 5 (anys 2008 i 2009) i
6 (2010 i primer trimestre del 2011).
Com esmentàvem al número 5, pretenem recollir, a l’apartat “Crònica” de
la revista “els nous museus i 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
darrers anys”. També esmentàvem
els projectes en marxa, la qual cosa
ens permetia avaluar-ne l‘execució
en les cròniques següents, en època
de crisi i retallades. Així ho farem
també ara: exposarem les realitzacions museogràfiques “inaugurades”
des d’abril del 2011 a setembre del
2012 i donarem un cop d’ull a l’estat
d’alguns projectes (alguns en marxa,
d’altres aturats per la caiguda de les
inversions públiques). La brevetat i la
manca d’exhaustivitat d’aquest article
provocarà forçosament afirmacions
simplistes i oblits involuntaris. Hem
posat tot el que hem trobat a la prem-
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sa i als media digitals. Us demanem
disculpes per les possibles omissions.
Som a l’etapa més aguda de la crisi, en què les inversions en museus
s’estan esfumant, en què la despesa ordinària per manteniment està
sota mínims, en què s’estan destruint
cada vegada més llocs de treball en
els nostres centres, en què per manca
de personal s’estan reduint també els
horaris de visita. Els anys 2011 i 2012
(sobretot un cop finalitzat el cicle
electoral, després de les municipals de
maig de 2011) són els anys de la crua
realitat. La crisi s’està instal·lant en
el sector, però tot i això les xifres no
són dolentes. Segons la Generalitat,
els 111 museus i les 385 col·leccions
de Catalunya van rebre més de vinti-tres milions de visites l’any 2011, un
5% més que l’any anterior. Segons la
Diputació de Barcelona, les visites als
museus de la Xarxa de Museus Locals van augmentar un 8,4% el 2011
respecte del 2010, amb 946.061 usuaris. Es constata, però, la reducció dels
seus pressupostos ordinaris.
L’any 2012 la Generalitat anuncia la
creació de l’Agència Catalana del Pa-
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1. Façana del nou Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell, inaugurat l’abril de 2011. Fotografia: N. Molist.
2. Exposició permanent sobre els productes locals
del nou Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la
Seu d’Urgell. Fotografia: N. Molist.

2

trimoni Cultural, que ha d’assumir les
competències en museus de la conselleria, i fa públiques unes bases per
a un nou Pla de museus. D’aquestes
mesures en destaca un missatge: només seran sostenibles els museus si
treballen conjuntament en xarxa en
l’àmbit territorial i temàtic. El Pla insinua que únicament sobreviuran els
museus capaços de ser líders en un
àmbit o un territori, amb capacitat
d’atreure més públics i més ingressos, mitjançant l’autofinançament
o el patrocini. El Pla parteix d’una
realitat innegable: hi ha massa centres (113 museus registrats, 405
col·leccions, mig miler de centres
d’interpretació, nombrosos monuments i jaciments arqueològics senyalitzats visitables) i configuren un
panorama insostenible, encara més
en època de crisi i de contenció dels
recursos públics.
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Amb aquest escenari, es podria pensar
que l’article d’enguany acabaria aquí,
dient: ”Per tant, no s’han obert nous
espais museogràfics al públic per la
crisi. Tot està aturat. Adéu i fins l’any
que ve”. Doncs no. Com veurem, s’han
seguit obrint nous equipaments museístics. La majoria són projectes que
estaven iniciats i que ara han culminat. Anem, per tant, a repassar-los.

Museus locals
En l’àmbit local s’han creat nous museus i s’han obert nous edificis per a
museus preexistents, però el que més
destaca són les nombroses renovacions o ampliacions de les exposicions permanents, amb propostes
museogràfiques rellevants.
Com a nou centre cal destacar l’Espai
Ermengol Museu de la Ciutat, creat
per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i
inaugurat l’11 d’abril de 2011. De fet,
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l’Espai Ermengol (precisament la ciutat
celebra enguany el mil·lenari del bisbe
Ermengol) acull dues realitats: l’oficina
de turisme (a la planta baixa) i “el museu de la ciutat”, que ocupa la resta de
l’edifici. En primer lloc, l’espai ofereix
dues petites exposicions permanents
monogràfiques, La Seu d’Urgell, a la
primera planta (un recorregut històric
fins el segle xx a partir de la col·lecció
municipal) i Parlem de formatge (a la
segona planta). La tercera planta està
dedicada a les temporals, i la quarta
és un mirador. Vull remarcar aquí una
nova “tipologia” de museu que arrela
cada vegada més (després veurem un
altre exemple a Collbató). Es tracta de
vincular museu o centre d’interpretació
amb oficina de turisme, la qual cosa
permet l’estalvi de personal del museu (almenys, el d’atenció al públic) i
combinar dues realitats bastant afins,
patrimoni i turisme, sobretot si l’espai
museu deriva el visitant cap al patrimoni de l’entorn.

El 22 de juny de 2012 es va inaugurar
el Museu de la Mecanització Agrària
J. Trepat de Tàrrega (Urgell), amb la
voluntat d’esdevenir l’espai de referència sobre el procés de la mecanització del camp català. El nou centre,
impulsat des del Museu Comarcal de
l’Urgell (Tàrrega), s’ubica a les rehabilitades naus de l’antiga fàbrica Trepat,
de titularitat municipal des del 2006.
Indústries Trepat van ser líders en la
fabricació i comercialització de maquinària agrícola a Espanya durant el
segle xx. El museu té una superfície
d’exposició de 2.500 m2 del total de
19.000 que ocupen els terrenys de
l’antiga fàbrica. El projecte ha suposat
una inversió de 1,35 M€, sumant les
obres de l’edifici i el projecte museogràfic. La part d’obra civil (1 M€) s’ha
finançat amb subvencions del FEDER
de la UE i la Generalitat de Catalunya,
a més de l’Ajuntament. La dotació de
suports museístics (350.000€) ha estat finançada per l’Estat.
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3. Antiga fàbrica J. Trepat. Tàrrega.
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Hem de citar també el nou Museu
Municipal d’Alfara de Carles (Baix
Ebre), inaugurat el 24 d’agost de 2012,
i el Museu de l’Escola Rural de Castellar de la Ribera (Solsonès), ubicat a
la masia de Cal Sastre, l’antiga escola
local, inaugurat també el 22 de juny
de 2012. Aquest centre, destinat a donar a conèixer la història i l’evolució
de les escoles de poble, s’ha museïtzat
ara, tot i que estava obert al públic
des del 2007.
Pel que fa al nou Museu Etnogràfic
de Ripoll, inaugurat el 26 de març
de 2011 (i ja citat a l’anterior Mne-

mòsine), hem de destacar que ha estat
guardonat amb el Premi Nacional de
Cultura en la modalitat de Patrimoni
Cultural, atorgat pel CoNCA el 2012.

4, 5 i 6. Museu del Suro de Palafrugell. Fotografia:
Pitu Garcia Batlle. Museu del Suro de Palafrugell.

En relació amb els nous edificis per a
museus preexistents, hem de destacar
la inauguració, el 29 de juny de 2012,
de la nova seu del Museu del Suro
de Palafrugell a Can Mario, sens dubte un dels projectes emblemàtics del
territori, en obres des del 2002. Amb
aquesta fita es culmina la cinquena
fase de les obres i es reobre al públic
el museu, de 3.400 m2, amb una exposició permanent provisional que
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serà objecte d’una definitiva proposta
museogràfica el 2014, la qual tindrà
un cost d’1 M€ (mig milió a càrrec del
FEDER). Les dues naus de Can Mario
–una antiga fàbrica surera– que s’han
inaugurat inclouen la permanent, una
sala de temporals de 240 m2 i un auditori de 104 places, així com espais de
tallers. El pressupost total del projecte
(obra civil) ha pujat a 6 M€ en deu
anys. El projecte de rehabilitació del
nou museu culminarà l’abril de 2013
amb la sisena i darrera fase d’obres,
que es van adjudicar el 10 de maig de
2012 amb un preu d’1 M€ –el 75%
a càrrec del Ministeri de Foment, via
1% cultural– i un termini d’execució
de nou mesos. La sisena fase correspon a la rehabilitació de l’edifici de
Cal Ganxó (dins els conjunt de Can
Mario), que acollirà les noves oficines
del museu, una biblioteca, un centre
de documentació i una enoteca.
El Museu del Suro no ha estat l’únic
museu que ha estrenat nou edifici. El
27 de maig de 2012 es va inaugurar la
nova seu del Museu de les Papallones
de Catalunya, ubicat a Pujalt, poble
del municipi de Sort (l’Ajuntament
és el titular del museu). Les obres del
nou edifici, de nova planta però que
imita un paller pallarès i que consta
de tres plantes de 500 m2 útils, han
estat finançades pel Ministeri de Cultura. Amb la inauguració entrarà en
servei la primera planta (exposició
permanent), i les altres dues estaran acabades a principis d’estiu. El
10 de setembre de 2011 es va inaugurar el Parc Arqueològic i Centre
d’Interpretació de la Ciutat Romana de Iesso, a Guissona (Segarra),
de dues hectàrees d’extensió, després
d’una profunda remodelació de les
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restes del jaciment. El projecte ha
comportat el trasllat de l’antic Museu
Eduard Camps al Parc, que s’ha remodelat i ampliat com a museu de jaciment. L’equipament, municipal, està
gestionat pel Patronat d’Arqueologia
de Guissona i està participat científicament per la UAB i l’ICAC. El 8 de juliol
de 2012 es va inaugurar la nova seu
de la Casa Museu del Voltreganès, a
Vinyoles (Osona), al local municipal
de l’antiga escola dels Comtes de Lacambra, on s’ha traslladat des de la
seva anterior seu de Sant Hipòlit de
Voltregà. El centre està impulsat per
l’Associació Sociocultural del Voltreganès “Què s’hi pot fer”. El 25 de
juliol es va inaugurar el nou edifici
–de nova planta– del Centre Paleoambiental Dinosfera, a Coll de Nargó (Alt
Urgell), que substitueix el petit museu
que hi havia a la rectoria. Al nou centre d’interpretació, de 500 m2, s’hi ha
traslladat l’exposició permanent preexistent, amb l’audiovisual, i com a novetat s’hi han incorporat el vint-i-vuit
ous de tiranosaure descoberts el 2009
al municipi. El projecte està liderat
pel Consorci Paleontologia i Entorn,
format per l’Ajuntament i el Consell
Comarcal. El nou edifici, municipal,
ha costat 700.000 €, i es preveu culminar la nova exposició permanent, més
moderna i didàctica, cap al 2014, amb
un cost de 300.000 €. El finançament
corre a càrrec del FEDER, el PUOSC
de la Generalitat i l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Tortosa va inaugurar el nou Museu Municipal de
Tortosa als restaurats pavellons de
l’antic escorxador, d’estil modernista,
el 29 de setembre de 2012. La inversió en l’immoble i l’entorn ha pujat a
2 M€ (les obres s’iniciaren el 2007 i
han tingut el finançament de l’Estat).
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Respecte del museogràfic, presentat el
gener del 2010, dels 800.000 € previstos s’ha passat a 300.000. Tres pavellons, amb cinc sales expositives i
una sala de reserva equipada acullen
part de les 5.000 peces que formen
part de la col·lecció municipal, que va
ser museu registrat fins al 2007 i que
posteriorment va tancar.
En relació amb les remodelacions
museogràfiques de centres existents,
hem de destacar la inauguració, el 3
de desembre de 2011, del nou Museu
de les Terres de l’Ebre, a Amposta,
transposició de l’anterior Museu del
Montsià. El museu reobre les portes
(canvia de nom però no de seu) com
a culminació del projecte d’ampliació
i remodelació que s’ha dut a terme en
els darrers quinze anys (que han suposat una inversió de més de 3 M€)
i després d’estar tancat el darrer any.
El centre mostra diferents elements
del patrimoni arqueològic, natural
i etnològic del conjunt del territori
(que ara s’amplia, del Montsià a les
quatre comarques ebrenques) mitjançant dues noves sales d’exposició
permanent, Les Terres de l’Ebre: de la
prehistòria a l’edat mitjana i L’Ebre:
camí d’aigua, més el nou Espai Multimèdia. Queda pendent d’executar una
tercera permanent, dedicada al delta
de l’Ebre. El nou museu, que ja és la
seu del Servei d’Atenció Museística
(SAM) de les Terres de l’Ebre i que
dóna suport als museus del territori, aglutina dos parcs arqueològics i
tres centres d’interpretació a diversos
municipis, en el marc del consorci del
museu, constituït pel Consell Comarcal del Montsià i sis ajuntaments. El
darrer centre d’interpretació inaugurat, el 2011, va ser el de La Vida a la

Plana, a Santa Bàrbara. També està
enllestit el nou centre d’interpretació
Viure al Poble, de Masdenverge, pendent només de la data d’inauguració.
L’edifici, de nova planta, mostra el
marc natural i la vida tradicional als
masos del poble.
Un altre projecte emblemàtic al territori que ha avançat notablement
és el de Vinseum, el Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya, a Vilafranca del Penedès. El 6 d’octubre
de 2012 es va enllestir la primera fase
del projecte, amb la inauguració de la
nova exposició permanent instal·lada
al recentment rehabilitat Palau Reial,
un edifici gòtic del segle xiii. Per ferho, s’han aprofitat els suports museogràfics i part de les col·leccions
de l’exposició prefigurativa Tast de
Vinseum, que ha estat oberta al públic fins al març del 2012 a l’edifici
Pa i Figues, i que durant quatre anys
ha aplegat uns 25.000 visitants. El
nou muntatge museogràfic del Palau
Reial, a càrrec de Dani Freixes, disposa de 500 m2 (l’edifici té 1800 m2 útils
en total). La museografia ha costat 3,7
M€ a càrrec de l’Ajuntament, Caixa
Penedès i el Govern central. El projecte museístic no acaba aquí: a més del
Palau Reial i la Capella de Sant Pelegrí
(fins ara sala d’exposicions i actualment taller i magatzem provisionals),
el museu s’ha de completar amb la remodelació de l’edifici de Pa i Figues i
la connexió amb l’edifici de la Teresita (3.000 m2 en total), amb un cost
inversor pendent de finançament.
Altres remodelacions realitzades han
estat les següents. El 3 de juny de
2011 es va reinaugurar el Musèu dera
Val d’Aran, a Viella, que vint-i-sis
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7 i 8. Museu de les Terres de l’Ebre. Exposició permanent. Fotografia: M. Borrell.

anys després de la seva creació ha estat sotmès a una intensa rehabilitació
arquitectònica i a una profunda reforma expositiva. L’agost del 2011 es va
presentar una renovació integral de
les sales d’exposició permanent del
Museu Comarcal de Manresa, amb
una nova reordenació de tots els fons
–especialment les sales d’art barroc–
que ha afectat prop de 800 m2. El 3 de
setembre de 2011 va reobrir al públic
la Casa Museu Domènech i Muntaner de Canet de Mar amb un projecte
museogràfic renovat elaborat per la
Diputació. Per altra banda, la Diputació dirigirà les obres que l’Ajuntament
ha iniciat el 2012 per reparar el sostre
de la planta baixa del museu. També
durant el mes de setembre del 2001
es va obrir al públic l’ampliació de
l’exposició permanent del Museu de
l’Hospitalet L’Harmonia Espai d’Art,
amb el títol Color, forma… i volum,
dedicada a l’església parroquial de
Santa Eulàlia de Provençana durant els segles xvi i xvii. La reforma
va afegir a les pintures exposades
un conjunt d’elements arquitectònics
i escultòrics de la mateixa època. El
2 d’octubre de 2011 va ser reinaugurat el Museu Romàntic Can Papiol,
de Vilanova i la Geltrú, propietat de
la Diputació i que gestiona el Museu
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Si bé en l’anterior Mnemòsine informàvem d’una reobertura el 22 de
març de 2011, es limità a la planta
noble de l’edifici. Posteriorment s’ha
obert al públic el recorregut íntegre
del museu. Han estat cinc anys (des
del 2006) de treballs de reparació
estructural de l’edifici a càrrec de la
Diputació. El 8 de novembre de 2011
es va obrir al públic el nou Espai [Migrar] del Museu d’Història de la Im-
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migració de Catalunya, un nou espai
museogràfic exterior de 600 m2 construït al jardí, que se suma a la Masia
Can Serra i al Vagó el Sevillano, els
espais del museu ja visitables. El cost
del nou edifici, 400.000 €, ha estat
assumit pel Ministeri de Cultura. El
nou mòdul del museu té com a objectiu preservar la memòria històrica
de la immigració a Catalunya i contribuir al coneixement del fet migratori
del present, amb les noves migracions. Aquesta inversió no comporta
l’abandonament, per l’Ajuntament de
Sant Adrià del Besòs, titular del centre, del projecte –anunciat el 2006–
de construir el nou museu al costat de
la masia. El 17 de desembre de 2011
el Museu Municipal de Nàutica del
Masnou va obrir al públic l’Espai
d’Art Cinètic Jordi Pericot, un espai permanent dedicat a la col·lecció
d’aquest artista masnoví. A finals de
gener del 2012 es va acabar la reforma museogràfica del Museu Arxiu
Tomàs Balvey de Cardedeu, amb la
remodelació de l’espai de la Farmàcia,
a la segona planta, amb una proposta
d’il·luminació i so en diversos idiomes, i amb un nou relat sobre la nissaga dels Balvey amb objectes de la
seva col·lecció. El 5 de juny de 2012
es va inaugurar la nova presentació
museogràfica del Museu Municipal
de Llívia, més conegut com el Museu
de la Farmàcia Esteva, després de sis
anys de tancament de l’equipament
per reformes. El 9 de juny de 2012 es
va inaugurar la nova museografia de
la Cova de la Fontmajor, a l’Espluga
de Francolí, amb un recorregut des
del paleolític fins al món ibèric caracteritzat principalment per projeccions,
així com per diorames i escenografies
de vida quotidiana d’escala 1:1.
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Hem volgut fer un apartat específic
pels museus del sistema del Museu
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Més amunt ja
hem esmentat la inauguració del nou
Museu del Suro de Palafrugell. Ara relatarem algunes de les remodelacions
museogràfiques operades en museus
d’aquesta disciplina. El 17 de setembre
de 2011 es va inaugurar un nou espai
museogràfic, L’Espectacle de la Mina,
al Museu de les Mines de Cercs. Es
tracta d’un espai de 140 m2 que explica als visitants la mineria del segle
xxi amb efectes innovadors en imatge
i so, recursos 3D i projeccions interactives d’última generació, i que amplia
el discurs expositiu del museu amb
233 peces (un 37% de la col·lecció
total). El nou equipament ha costat
510.000 €. El 16 de desembre de 2011
es va presentar la nova instal·lació
dels embarrats del Museu Industrial
del Ter de Manlleu, que permeten
veure com l’energia hidràulica fa
funcionar algunes de les màquines
de la filatura. També el desembre de
2011 va finalitzar la tercera i darrera
fase (amb un cost de 800.000 €) de
la reforma de l’Ecomuseu-Farinera

10

de Castelló d’Empúries, després de
deu anys de treballs de rehabilitació de l’edifici. L’alcalde de Castelló
d’Empúries va declarar, el maig de
2012, que no descarta impulsar un
centre d’interpretació dels Aiguamolls
de l’Empordà a l’edifici si no troben
finançament per acabar el projecte
museogràfic. Finalment, el 14 de juliol de 2012 es va inaugurar el Museu
Hidroelèctric de Cabdella, amb tot el
discurs museogràfic finalitzat. A la
primera fase oberta el 2005 (planta
baixa), cal sumar-hi ara la museïtzació de la primera planta i l’ordenació
de l’entorn, amb una inversió de
227.000 € a càrrec de l’Ajuntament
de la Torre de Cabdella (Pallars Sobirà), i que ha tingut 113.500 € de
subvenció del FEDER (2011). Per altra banda, el Museu de la Torneria
de la Vall del Ges, que té la seu a
l’antiga fàbrica Can Vidal (Torelló, Osona), segueix treballant en el
projecte museogràfic, adjudicat per
concurs públic. De moment ja forma
part del sistema del mNACTEC, com
a museu en preparació. Mentrestant
desplega un munt d’activitats. La
inauguració, el 29 de gener de 2011,

Crònica

183

9 i 10. Vinseum.
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de l’Escola d’Arts Plàstiques al mateix edifici, li permetrà compartir la
sala d’exposicions temporals. El museu es gestiona com a ens autònom
supramunicipal, mitjançant un consorci format pels tres ajuntaments de
la Vall del Ges, el Consell Comarcal
i diverses entitats. D’altra banda, el
mNACTEC també assessora el projecte del futur Museu de la Sal a l’Alfolí
o Casa de la Sal de Gerri.
Per acabar l’apartat de museus, volem
esmentar també que durant els anys
2011 i 2012 s’han realitzat als edificis
que conformen el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles diverses
obres de millora, que han comportat la reforma del vestíbul d’accés i
l’ampliació de les instal·lacions i els
serveis interns del museu (de gestió
i recerca). El Museu de Terrassa ha
millorat les seves instal·lacions amb
el trasllat de les oficines, l’arxiu i la
biblioteca del museu del carrer Gavatxons al nou edifici de la Casa
Soler i Palet, on es concentren els
serveis municipals de Cultura. Finalment, els serveis dels Museus Municipals de Martorell s’han traslladat
a la Casa Par, edifici rehabilitat per
l’Ajuntament on el març del 2011 es
va inaugurar un museu consagrat a
l’obra pictòrica de Jaume Muxart, i
que gradualment acollirà més de setcentes obres de l’artista.
Una altra tipologia destacable són
els centres d’interpretació, que en
els darrers anys han proliferat de
manera notable. En alguns casos
són antenes de museus existents,
que n’assumeixen la gestió. El 30
de juliol de 2011 es va inaugurar
a Arbúcies La Farga del Roquer
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Centre d’Interpretació de la Riera
d’Arbúcies, sota l’impuls del Museu
Etnològic La Gabella d’Arbúcies. El 25
de febrer de 2012 es va posar a l’abast
del públic la Bòbila Sugranyes, a
Reus, convertit en un espai museogràfic d’interpretació de la ceràmica
al llarg de la història. La rehabilitació,
executada per l’Ajuntament de Reus
amb un pressupost de 900.000 €, ha
tingut un fons FEDER. L’obrador, que
produïa maons i teules, és un element
representatiu de la industrialització de
la ciutat dels segles xix i xx, i ens proposa un recorregut explicatiu del procés de producció de la ceràmica. La
gestió i les visites depenen de l’Institut
Municipal de Museus de Reus. El 28
d’abril de 2012 es va obrir al públic el
Centre d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna de Martorell. El
que es va presentar era l’edifici rehabilitat (amb una exposició temporal).
Posteriorment s’hi ha traslladat la petita exposició permanent sobre el Pont
del Diable que s’exhibia al veí edifici
de can Bartomeu. El nou centre està
gestionat pels museus municipals de
Martorell (Vicenç Ros i L’Enrajolada).
Per altra banda, l’11 de maig de 2012
es va reobrir al públic la Vil·la Romana de Torre Llauder, depenent del
Museu de Mataró, i conegut com el
Clos Arqueològic, després dels corresponents treballs d’adequació estructural i museogràfica. L’1 de juny de
2012 es va obrir al públic la Plaça del
Molí de l’Esclop, un nou espai museïtzat depenent de Thermalia Museu
de Caldes de Montbui, que permetrà
conèixer un molí i un tram de muralla
medieval recuperats fa poc. El 15 de
juny de 2012 es va presentar al públic
un nou espai arqueològic a Solsona,
senyalitzat, al costat del Palau del
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Bisbe, fruit de les recents excavacions
impulsades al 50% pel Bisbat i per
l’Ajuntament, i que gestiona el consistori. Finalment, el 8 de juliol de 2012
es va inaugurar l’ampliació de l’àrea
visitable del Centre d’Interpretació
del Camp de les Lloses (Tona). El jaciment –dels segles ii-i aC– ja arriba als
3.000 m2 oberts al públic. L’ampliació
ha costat 500.000 € (el 75% a càrrec
del Ministeri de Foment).
Altres centres d’interpretació no tenen
relació amb museus, però pretenen
ser-ho, a la llarga. La nova museografia del Centre d’Interpretació del
Romanticisme Manuel de Cabanyes
(CIRMAC) de Vilanova i la Geltrú es
va inaugurar el juny del 2011. Deu
anys després de la seva creació (2000),
ha estat objecte de reforma amb un
nou discurs expositiu, a l’entorn de la
història, l’art i la vida quotidiana de la
família Cabanyes i del Romanticisme
en general. També aspira a ser “museu” l’Espai Temàtic dels Orgueners
de Collbató, inaugurat el 21 de maig
de 2012, com a primera fase del futur
Centre d’Interpretació de l’Orgue de
Collbató. Mostra la col·lecció municipal, cedida pel cèlebre taller orguener
Blancafort, ubicat a Collbató. El nou
espai museïtzat comparteix edifici
amb l’oficina de turisme. El 10 de juliol de 2012 es va inaugurar el Centre d’Interpretació del Cava (CIC), al
Celler de La Fassina de Can Guineu, a
Sant Sadurní d’Anoia, un equipament
visitable de caràcter patrimonial, però
pensat sobretot en clau de promoció
econòmica i enoturística. Enguany ha
finalitzat la segona i darrera fase, que
ha permès obrir la totalitat de l’edifici
(una part, corresponent a la primera
fase, era oberta des d’octubre de 2011).

La inversió ha costat uns 5 M€ (1 M€
a càrrec del Ministeri de Cultura, i 1,5 M€,
del FEIL).
Finalment, hem d’informar de la inauguració, prevista el 27 d’octubre de
2012, del Parc Arqueològic i de Natura de Can Tacó, amb el nom de Mons
Observans. Assentament Romà Can
Tacó-Turó d’en Roina, entre els municipis de Montmeló i Montornès del
Vallès. El nou equipament, visitable
a l’aire lliure, ha estat una iniciativa
dels dos ajuntaments i ha tingut la
tutela científica de l’ICAC, l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica.
D’altra banda, s’han obert altres petits espais museogràfics de poca entitat. El desembre de 2011 s’inaugurà
a Escaló (Pallars Sobirà) el Centre
d’Interpretació de les Viles Closes,
amb un cost de 300.000 € a càrrec del
FEDER. L’Ajuntament de Centelles ha
habilitat el 2012 un espai permanent
dedicat a la figura de l’arquitecte Ildefons Cerdà a la seva casa nadiua, el
mas Cerdà, mitjançant l’exposició que
produí la Diputació de Barcelona amb
motiu de l’any Cerdà.
No podem deixar de donar una ullada
als projectes museístics en procés al
territori, impulsats per l’administració
local, alguns molt rellevants, i que
després de molts anys en obres estan
avançant fermament.
El projecte de reforma dels Museus
Maricel i Cau Ferrat de Sitges ha estat envoltat de polèmica. La nova majoria política –després de les darreres
eleccions municipals– del Consorci
dels Museus de Sitges, compost per
l’Ajuntament i la Diputació de Bar-
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11. Vista interior de la nova museografia realitzada
el 2012 al Museu Arxiu Tomàs Balbey de Cardedeu.
Fotografia: Joan Pardo.
12. “L’Espectacle de la Mina”. Museu de les Mines de
Cercs. Fotografia: Marc Sixto.
13. Vista exterior del nou Museu Hidroelèctric de
Capdella, inaugurat el juliol de 2012. Fotografia:
Museu Hidroelèctric de Capdella.
14. Panoràmica de la nova exposició permanent del
Museu Hidroelèctric de Capdella. Fotografia: Museu
Hidroelèctric de Capdella.
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celona, va reformar el projecte original, que la plataforma ciutadana SOS
Sitges considerava atemptatori contra
els valors de l’edifici. Així, el 14 de
juny de 2012 es va aprovar el definitiu Projecte de restauració del conjunt
d’edificis del Museu Maricel, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat, que
suprimeix la pantalla exterior de vidre
i les rampes i passeres del Maricel de
Mar visibles des del mar de l’anterior
projecte, i redissenya les obertures de
les façanes de Can Rocamora i del
Cau Ferrat. El calendari d’execució
és de deu mesos. Les obres, iniciades
fa quatre anys per l’Ajuntament de Sitges, tenen un cost total de 8.258.324 €.
Mentrestant, per contrarestar el tancament del Cau Ferrat, una selecció
de 151 obres de 31 artistes del llegat
de Rusiñol es poden contemplar en
una exposició instal·lada al Palau Miramar, amb el suport del MNAC, que
fou inaugurada el 31 de març de 2012.
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També estan molt avançades les obres
de l’Ecomuseu del Camp a la Vall
d’en Bas, situat a can Trona i impulsat per l’Ajuntament de la Vall d’en
Bas (Garrotxa). La primavera de 2012
va finalitzar la primera fase de les
obres, corresponent a l’estructura de
l’edifici, fase valorada en 1.244.898 €
provinents en part de fons europeus
i del Ministeri de Cultura. L’ecomuseu
ocupa una superfície de més de 4.000 m2,
dels quals n’edifiquen 1.910. Disposarà de dues sales d’exposició temporals, una de permanent, una mediateca, una aula-taller, un soterrani
i un bar-cafeteria. El museu servirà
de punt d’experimentació de varietats
agrícoles artesanals. La idea és que el
museu potenciï, alhora, el turisme i la
pagesia. Encara no hi ha data per a la
segona fase del projecte.
Continuem relatant els museus en fase
de reforma i rehabilitació. Les obres
de construcció del NEAN-Parc Pre-
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històric de Capellades, el projecte de
centre de recerca i museu especialitzat
en els neandertals, d’iniciativa municipal i liderat per Eudald Carbonell
(com a director de l’IPHES), han començat a principis del 2012. Concretament, s’està construint l’edifici de
dotacions (recepció, botiga i serveis),
que se situa en un extrem dels jardins del Capelló, a la cinglera del qual
s’arrengleren els jaciments paleolítics
del Parc, entre els quals l’Abric Romaní. El finançament és a càrrec de
la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultura. La Diputació (Àrea de Turisme), mitjançant
un conveni signat el juliol del 2012, hi
aporta 112.500 €. Pel que fa al Museu
Arqueològic de l’Esquerda, el museu
monogràfic dedicat al poblat ibèric i
medieval de l’Esquerda de Roda de
Ter, segueixen a bon ritme les obres
de rehabilitació de la nova seu del museu, l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, situada a vuitanta-cinc metres del

jaciment. La primera fase de les obres,
finançades per l’Ajuntament i amb
l’1% cultural atorgat pel Ministeri de
Foment, podria acabar el setembre del
2012. Les obres de rehabilitació de La
Tela, la seu de Ciències Naturals del
Museu de Granollers, van finalitzar la
tardor de 2011 i s’està treballant intensament en el projecte museogràfic.
El Museu de Sant Cugat per fi ha vist
culminar, el juny de 2012, les obres
de rehabilitació del Celler Cooperatiu,
a càrrec del Ministeri de Foment, licitades el 2010 i adjudicades el 2011 (per
489.382,27 €). Es preveu enllestir la
museografia d’aquesta nova subseu
del museu a finals del 2012. El Museu
de Sant Cugat també amplia i renova
la permanent del seu Museu del Tapís Contemporani Casa Aymat, que
s’espera que vegi la llum l’octubre del
2012. La Casa Museu Àngel Guimerà
del Vendrell, ubicat a Can Ximet –que
també acull el Museu Arqueològic–,
tancada al públic el 2010 per obres de

Crònica

187

Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2011 i el 2012

rehabilitació, segueix en ple procés
de reformes. Enguany ha finalitzat
la primera fase d’obres i està previst continuar-les i reobrir el centre el 2015. Finalment, el Museu
d’Arqueologia Salvador Vilaseca
de Reus ha iniciat, a partir del 24
de març de 2012, unes obres de millora de la planta baixa, que comporta un procés de reorganització
de la seva exposició permanent sobre prehistòria i món antic, que ara
es concentra a la primera planta. La
reforma implica un ajust temporal
en el règim de visites, que passen a
ser concertades, i que només afecten el públic general i no les activitats escolars.
Després de la inauguració, el 24 de
març de 2011, de les obres de reforma del Museu de Mataró (edifici de
Can Serra) consistents en la remodelació de l’edifici i en la modernització
i renovació de les sales d’exposicions
dedicades a la història de Mataró,
l’Ajuntament segueix endavant amb
el gran projecte de convertir Can
Marfà en el gran complex museístic
de la ciutat. El nou discurs museogràfic del Museu de Mataró s’ha dividit en tres eixos temàtics: “Iluro,
ciutat romana”, “Mataró, ciutat mediterrània” i “Mataró, capital del gènere de punt”. Els dos primers es poden
veure en el recentment renovat edifici
de Can Serra i el tercer es podrà veure
a la nau petita de Can Marfà. Precisament, la rehabilitació de la nau petita
de Can Marfà, destinada a hostatjar el
Museu del Gènere de Punt de Mataró, ja està acabada, però la manca de
diners no permet al consistori fer front
a la museïtzació de l’espai ni al trasllat
de la col·lecció de maquinària i d’altres

Crònica

188

elements de la Fundació Vilaseca. Per
tot plegat, l’obertura del museu no té
una data fixada. La nau consta de tres
plantes i set-cents metres per planta.
Les obres, que han costat 5,5 M€, han
estat finançades amb fons estatals. El
projecte global ha de culminar amb
la restauració de la nau gran de Can
Marfà i la construcció d’un magatzem subterrani, amb un cost estimat
de 7,5 M€, per bastir el nou museu
d’història de la ciutat. Per altra banda,
el 31 de maig de 2012 es va inaugurar la nova exposició de la Col·lecció
Bassat, que prefigura el futur Museu
d’Art Contemporani de Mataró. La
mostra, d’una any de durada, és la
tercera que s’instal·la des de l’obertura
provisional del centre el novembre del
2010 a la nau Gaudí, l’espai cedit per
l’Ajuntament de Mataró a la Fundació
Privada Carmen i Lluís Bassat per exposar la col·lecció del publicista Lluís
Bassat, mentre espera la construcció
de la seu definitiva del futur museu,
de 7.000 m2, a la Farinera de Mataró.
S’ha constituït un consorci per impulsar el museu, compost per la Fundació
i l’Ajuntament. Quan estigui construït,
la Nau Gaudí, de 600 m2, es convertirà
en sala d’exposicions del centre.
L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsa, per altra banda, un
nou projecte museístic: el del Centre
d’Interpretació del Mar. El centre inclou el far de Sant Cristòfol, el futur
museu (que inclourà les col·leccions
del Museu del Mar i la del Museu de
Curiositats Marineres Roig Toqués, a
més de l’embarcació Víctor Rojas) i
un centre d’acollida turística, que vol
oferir a tots els visitants que arriben a
la ciutat recursos hotelers i gastronòmics i informació sobre els punts
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d’interès de Vilanova i la Geltrú. El 24
de juny de 2012 es va fer públic el projecte, perquè l’Ajuntament va aconseguir 263.000 € del fons FEDER per
remodelar el far (el 50% de la inversió
necessària). Les obres començaran el
2013 i hauran d’estar acabades a finals del 2014. El de Vilanova i la Geltrú no és l’únic museu del mar previst.
També està en marxa el projecte del
futur Museu de la Mar de l’Ebre de la
Ràpita, que impulsa l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita. Les obres de
rehabilitació de les Casotes, l’edifici
on s’ha d’instal·lar aquest museu, ja fa
temps que han finalitzat, i el projecte
museogràfic, elaborat pel Museu de
les Terres de l’Ebre, està pràcticament
executat. L’obertura definitiva, però,
que estava prevista inicialment per al
2011, s’ha posposat al 2012.
Un projecte singular, presentat aquest
any 2012, diferent a tot el que fins ara
hem vist, és el Parc Geològic i Miner
de la Catalunya Central, impulsat i
liderat pel Consell Comarcal del Bages, al qual ja s’han adherit ajuntaments com Collbató, Moià, Cardona
i Sallent. Parteix de les infraestructures de l’empresa Iberpotash i compta
amb la participació de la UPC (autora del Pla director). Pretén agrupar,
protegir, conservar i posar en valor
una quarantena de punts d’interès
científic i turístic relacionats amb el
patrimoni geològic i miner. Es tracta
d’un geoparc (una figura creada per
la UNESCO, i que com a tal aspira a
ingressar a la xarxa europea de geoparcs) que ja té vint-i-cinc treballadors
fixos i un pressupost global de 3,6 M€.
Per altra banda, durant el 2012, s’està
executant el procés de dissolució del
Consorci del Parc Fluvial del Llo-

bregat, i la seva conversió en un nou
organisme, l’Agència de Desenvolupament Comarcal, que, liderat pel
Consell Comarcal del Berguedà, aplegaria (i liquidaria) els diversos consorcis preexistents a la comarca. El nou
organisme, per tant, assumiria –entre
d’altres– la missió del Parc Fluvial, és
a dir, recuperar les colònies febrils de
la vall alta del Llobregat.
Altres projectes d’inversió estan clarament paralitzats, per manca de
finançament. El cas de Lleida és paradigmàtic. El projecte de la construcció de la nova seu del Museu d’Art
Jaume Morera de Lleida, previst al
solar adjacent al Centre d’Art La
Panera, segueix ajornat sine die, com
també ho està el projecte del Museu
del Ferrocarril de Lleida anunciat
per l’Ajuntament el 2009. Altres dos
projectes que estaven impulsats per
fundacions privades, amb suport de
l’Ajuntament, també estan aturats. El
primer és el Centre d’Art Contemporani de la Fundació Sorigué. El conveni signat el 2009 establia la cessió
per la Paeria d’un terreny a la zona de
Joc de la Bola on la fundació ha de
construir el museu. El segon és el Museu de la Ciència, el Medi Ambient i
el Clima, fruit de l’acord signat entre
”la Caixa” i la Paeria, mitjançant el
qual el consistori s’havia d’encarregar
de la construcció del nou edifici, al
turó de Gardeny, i l’Obra Social ”la
Caixa”, de la museografia. El futur
museu serà la seu de la Fundació Joan
Oró i acollirà el seu llegat. Les obres
van iniciar-se el 2010 en el marc del
Pla de Barris però actualment estan
aturades. Un altre projecte aturat al
territori és el Museu Lola Anglada
impulsat per l’Ajuntament de Tiana,
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valorat en 3 M€, i anunciat l’abril de
2010 per al 2012. Tampoc no s’ha materialitzat el nou Centre de Visitants
del Poblat Ibèric de Puig Castellar,
depenent del Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet,
anunciat el juliol de 2010 per a la primavera del 2011, ni tampoc les obres
de la Torre Balldovina mateix.
Per altra banda, alguns projectes de
museus estan únicament plantejats
i també sense finançament. El 4 de
juny de 2011 l’Ajuntament d’Olot va
presentar el projecte del Museu del
Paisatge de Catalunya, amb una
publicació i la instal·lació de la maqueta 1:1 d’una sala del futur centre
al Museu Comarcal de la Garrotxa.
L’Ajuntament pretenia obrir el nou
museu, pressupostat en 2,2 M€, a
l’actual Museu Comarcal de la Garrotxa el 2013, i ja havia obtingut
200.000 € del Ministeri de Cultura. Amb el canvi de govern municipal, hem d’entendre que el projecte
s’aparca, atès que el nou consistori
es va plantejar tancar el Museu dels
Sants d’Olot, creat el 2007, i ja ha tancat definitivament, aquest any 2012,
l’Espai Zer01, el Centre d’Art d’Olot. El
maig de 2011 es va fer públic l’acord
de crear un nou museu dedicat a
Miró a Mont-roig del Camp, a la
masia on el pintor estiuejava. La masia, que fa vint-i-cinc anys que està
tancada, obrirà gràcies a un acord
entre l’Ajuntament i els hereus de
l’artista, propietaris de l’immoble.
L’Ajuntament lloga la masia i es compromet a crear una fundació (en què
participarà la Fundació Miró) per
rehabilitar-la i convertir-la en una
casa museu. El projecte d’ampliar i
modernitzar el Museu Comarcal de
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Manresa podria ser una realitat si es
confirma la decisió, anunciada l’abril
de 2011, de traslladar l’Arxiu Comarcal, amb qui comparteix seu, a un altre edifici. L’Ajuntament d’Argentona
ha comprat (via expropiació) la casa
Puig i Cadafalch i el seu contingut a
la besnéta de l’arquitecte, per un total de 507.000 €, l’any 2012. La casa,
obra de Puig, i en força mal estat, requereix una inversió propera als 2 M€
que l’Ajuntament vol obtenir d’altres
administracions. El setembre de 2012
s’ha fet pública una primera aportació de
la “Caixa” de 250.000 € per fer front a
una primera fase d’obres. El futur de
l’immoble passa, a llarg termini, per
crear-hi un centre dedicat a l’obra de
l’arquitecte. L’Ajuntament d’Igualada
promou un Centre Europeu
d’Interpretació de la Pell de Qualitat
a l’antiga adoberia La Bella, al barri
del Rec, prop del Museu de la Pell, pel
qual ha obtingut, el juliol del 2012,
un FEDER de 375.000 € (condicionat
a l’obtenció dels altres 375.000 €). El
projecte del nou Museu Municipal de
Molins de Rei ja disposa d’un projecte museològic (fet externament a
partir de l’avantprojecte elaborat pel
museu mateix) que l’Ajuntament va
presentar el 24 de febrer de 2011.
L’obertura del nou museu al nou
edifici de Ca n’Ametller podria
ser el 2014. El projecte de Centre
d’Interpretació del Delta del Llobregat o Museu del Canvi Climàtic
que s’havia d’instal·lar a la granja
La Ricarda, del Prat de Llobregat,
rehabilitada per AENA, no disposa
dels recursos per la qual avançar.
Recentment, s’ha anunciat el projecte de l’Ajuntament de Calella
(Maresme) d’impulsar el Museu del
Turisme de Calella. El juliol del 2012
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l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona van signar un conveni per
redactar els projectes museològic,
museogràfic i de viabilitat.
Afortunadament, tot i l’etapa complicada de retallades que estem vivint,
no hem de registrar tancaments de
museus locals per raons de sostenibilitat, almenys, de moment. Només
hem d’esmentar el tancament temporal del Museu d’Art de la Pell de Vic,
el maig del 2012, mentre s’acordava
el nou conveni entre l’Ajuntament,
la Generalitat i el Bisbat (aprovat pel
consistori el 4 de juny de 2012). Per
aquesta via se li encomana la gestió
al Museu Episcopal de Vic, després
d’haver-se dissolt l’antic consorci
del museu, la qual cosa comportà
l’acomiadament de la totalitat de la
plantilla. Tots dos museus, per tant,
es gestionen conjuntament amb un
sol director (el del MEV). També es
manté obert, de forma precària, mitjançant una empresa externa, el Museu de la Ciutadella de Roses, inaugurat el 2004, tot i que la plantilla,
que gestionava tot l’espai cultural
de la Ciutadella, la van acomiadar
el 31 de desembre de 2011. S’ha publicat que l’Ajuntament vol destinar
l’espai a un centre expositiu dedicat
al restaurant El Bulli, que obriria el
2014. Altres centres han hagut de
tancar per raons de seguretat. El
desembre del 2011 ho va fer el Museu del Pessebre de Sant Vicenç de
Montalt (Maresme), una decisió presa per l’Ajuntament atesos els greus
problemes estructurals de l’edifici.
El propietari de l’edifici és el Bisbat.
El museu el gestiona un consorci
format per l’Ajuntament, el Consell
Comarcal i la Federació Catalana de

Pessebristes. També ha tancat temporalment la sala gran de la Casa Museu
Torres Amat de Sallent. Així ho ha
decidit l’Ajuntament, el maig del 2012,
per les greus patologies observades al
sostre. El projecte global de rehabilitació de l’immoble puja a 1 M€, però
l’Ajuntament ha obtingut, aquest juliol
del 2012, un ajut FEDER de 500.000 €,
i confia executar les obres entre el 2013
i el 2014. També han hagut de tancar
les oficines i magatzems del Museu de
la Pell d’Igualada el setembre del 2012,
en detectar-se un perill de col·lapse
sobtat de l’edifici. L’Ajuntament ha encarregat obres d’arranjament de forma
urgent i immediata.

15. Nou discurs expositiu del Centre d’Interpretació
del Romanticisme Manuel de Cabanyes (CIRMAC) de
Vilanova i la Geltrú.
16. Façana del nou Centre d’Interpretació de les
Viles Closes d’Escaló (Pallars Sobirà) inaugurat el
desembre de 2011. Fotografia: N. Molist.
17. Vista parcial dels espais interiors del nou Museu
Arqueològic de l’Esquerda, a Roda de Ter, en fase
de construcció. Fotografia: Museu Arqueològic de
l’Esquerda.

Actuacions de
l’Ajuntament de Barcelona
Barcelona manté a bon ritme, malgrat
la crisi econòmica, els grans projectes museístics en procès impulsats per
l’Ajuntament.
El 31 de febrer de 2012 es va inaugurar l’exposició permanent Planeta Vida,
darrera fase de l’adequació museogràfica del Museu de Ciències Naturals de
Barcelona (o Museu Blau) que es va
obrir a l‘Edifici Blau del Fòrum el 27 de
març de 2011. La constitució del consorci entre l’Ajuntament i la Generalitat
per crear el Museu Nacional de Ciències
Naturals, del qual el Museu Blau ha de
ser capçalera, va tenir lloc el 21 de novembre de 2011, un any després de la
publicació de la seva creació al DOGC
(30.11.2010). Planeta Vida és el nom de
la globalitat de la permanent, que abasta les col·leccions de mineralogia, botànica i zoologia dels museus barcelonins
de la especialitat. La remodelació del
Museu Blau ha costat 12 M€, i ha anat
a càrrec íntegrament de l’Ajuntament.
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Sens dubte, la gran aposta museística municipal ha estat i és el DHUB
- Disseny Hub Barcelona. El 9 de
maig de 2012 l’Ajuntament va presentar a la premsa l’edifici acabat,
un imponent immoble –anomenat La
Grapadora– de més de 25.000 m2 útils
dissenyat per Oriol Bohigas (MBM
Arquitectes) i ubicat a la plaça de
les Glòries. Les obres es van iniciar
el 2009, i amb un lleuger retard de
menys d’un any han finalitzat sense
que la Generalitat, finalment, hagi
aportat ni un euro al pressupost
de més de 100 M€ esmerçats per
l’Ajuntament (en teoria a la Generalitat li corresponien dues terceres
parts de la inversió, a canvi del Palau de Pedralbes). Ara toca materialitzar el projecte museogràfic, que
liderarà la nova directora del centre,
Pilar Vélez. Recordem que el DHUB
o Museu del Disseny integrarà els
museus de les Arts Decoratives,
Tèxtil i de la Indumentària, Arts
Gràfiques i Ceràmica. La incorporació del Museu de Ceràmica ha estat
una decisió presa el 2011, després
d’un llarg debat, perquè inicialment
no estava previst. També s’han fet
intents d’adquirir la col·lecció privada de mobles de Núria Pla. El nou
centre recorda molt el Museu Folch
i Torres d’Arts Decoratives que va
proposar Oriol Bohigas quan fou
regidor de cultura. Es preveu traslladar els fons al nou edifici el primer trimestre de 2013 i obrir-lo al
públic a finals del 2013. En aquests
moments, però, l’Ajuntament busca
altres institucions o empreses disposades a ocupar part dels enormes
espais del DHUB, per compartir, de
pas, els 8 M€ anuals que es calcula que costa el manteniment anual
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de l’edifici. Per altra banda, des del
20 de març de 2012 es pot visitar el
pis museu de la Casa Bloc, un bloc
obrer construït als anys trenta pel
GATCPAC, a Sant Andreu, i que ha
estat restaurat per l’INCASOL i per
l’Ajuntament. El DHUB s’ha fet càrrec de la museïtzació i en gestiona
les visites.
Pel que fa al Museu d’Història de
Barcelona (MUHBA), sembla que el
projecte de l’antiga fàbrica Oliva Artés com a seu del museu dedicada a
la metròpolis contemporània (segles
xviii-xx) pateix retards, i les obres del
Born, que ha de aixoplugar la seu
dedicada a la Barcelona moderna, estan a punt de finalitzar. L’Ajuntament
va anunciar el maig del 2012 que les
actuacions al Born, ara dirigides en
solitari per l’arquitecte Enric Sòria,
han permès rehabilitar definitivament
l’estructura de l’edifici (recordem que
el mal estat de la coberta va disparar
els costos i va retardar el calendari) i
restaurar les restes arqueològiques, i
per això han licitat el projecte museogràfic, valorat en 5,5 M€, que se sumen als prop de 60 M€ que ha costat
l’obra civil. L’obertura al públic es preveu pel setembre del 2013, a punt per
a la commemoració del tricentenari
dels fets del 1714. La gestió del centre cultural del Born es desvincula del
MUHBA i de la seva xarxa de centres,
com també el monestir de Pedralbes,
seguint els passos de l’arqueologia urbana, que ja no depèn del museu. El
14 de març de 2012 es va inaugurar
l’ampliació de l’àrea arqueològica visitable del Centre Cívic Pati Llimona,
depenent del MUHBA, en incorporarse al centre el nou edifici annex del
carrer Regomir, 7, totalment rehabili-
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tat (5 M€). Per altra banda, es preveu
que a finals del 2012 ja es pugui visitar la Torre de les Aïgues del Besòs,
que passarà a dependre del MUHBA,
que impulsa el projecte de museïtzació.
La rehabilitació, que ha costat 3 M€ a
càrrec d’AGBAR, ha finalitzat a principis del 2012.
Tal com vam explicar en l’anterior
Mnemòsine, 2011 ha estat també l’any
de la reobertura del Museu Marés (el
14 de maig), tancat des del 2009. Una
de les noves col·leccions incorporades
ha estat part del fons d’armes blanques
de la col·lecció Marés exhibida anteriorment al Museu Militar de Montjuïc.
Altres projectes emblemàtics de la
ciutat, consorciats amb la Diputació de Barcelona i amb altres administracions, també avancen. Al
conjunt modernista de l’Hospital de
Sant Pau s’ha decidit programar visites abans de tenir enllestit el Centre d’Interpretació, al pavelló de Sant
Salvador, que no estarà acabat fins al
2014. Les obres del Museu Marítim de
Barcelona (sostingudes principalment
per la Diputació de Barcelona) avancen en els terminis previstos. Per altra
banda, el Palau Güell, obra de Gaudí,
va reobrir el 26 de maig de 2011, després d’un llarg període de restauració
i museïtzació a càrrec de la Diputació.
El Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB) –que com és sabut programa exposicions temporals
i no té fons propis– s’està plantejant
crear una exposició permanent sobre
Barcelona i el seu urbanisme.
Barcelona també té un capítol de projectes cancel·lats, congelats o en crisi,
o simplement enunciats sense concre-

cions fefaents. A Can Ricart, el projecte d’ubicar-hi, per la Generalitat,
l’equipament Linguamón-Casa de les
Llengües, s’ha cancel·lat per motius
econòmics. El DOGC del 29.12.2011
publicava l’acord de dissolució del
consorci. Això significa que l’espai
torna a l’Ajuntament. Encara no hi
ha una decisió presa, però segons
diverses declaracions a la premsa
del regidor de Cultura, es busca un
nou ús museístic per a Can Ricart,
ja que “la ciutat té diversos museus
pendents”. Va citar com a possibles el
Museu de la Mobilitat, el Museu de
les Cultures del Món i el futur Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme.
Aquest darrer era un projecte del Govern central pendent d’ubicació. Pel
que fa al Museu de les Cultures del
Món, es tracta d’un nou projecte proposat per l’Ajuntament de Barcelona
en el PAM 2012-2015 com a “evolució del Museu Etnològic de Barcelona (MEB)” (cita textual). L’aposta pels
fons no occidentals del MEB s’ha vist
reforçada recentment amb l’ingrés de
la cèlebre Col·lecció Folch d’Art Ètnic
de la família Folch, composta de dues
mil peces, procedents d’Àfrica, Àsia,
Amèrica i Oceania, mitjançant la signatura d’un conveni de cessió gratuïta
durant vint anys, fet públic l’abril del
2011. En canvi, en el nou projecte ja
no tindrà cabuda la Col·lecció d’art
Precolombí Barbier-Mueller. Aquest
museu, obert el 1995, va tancar les portes el 14 de setembre de 2012. No hi ha
hagut acord entre l’Ajuntament i el propietari, Paul Barbier-Mueller, que condicionava la continuïtat de la col·lecció
a Barcelona al fet que l’Ajuntament
comprés el fons per 20 M€. També es
va negociar la possible cessió d’una
col·lecció africana per Barbier. Fi-
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nalment, la col·lecció precolombina
ha viatjat a París, on es vendrà a la
casa de subhastes Sotheby’s. La sortida del fons ha alliberat el Palau
Nadal, seu fins ara del Barbier, que
juntament amb el Palau Marquès de
Lió, l’edifici veí que fins fa poc era la
seu prefigurativa del DHUB, permetrà –així ho ha anunciat l’Ajuntament
l’agost de 2012– instal·lar-hi el nou
Museu de les Cultures del Món. El
nou museu, dedicat a l’etnografia no
occidental, es basarà en la Col·lecció
Folch (que ja no anirà al MEB), en noves col·leccions privades que podrien
afegir-s’hi, i en els fons “exòtics” del
MEB. Paral·lelament, l’Ajuntament ha
invertit aquest any vora 2 M€ a reformar l’edifici del MEB a Montjuïc,
que patia nombroses patologies des
de feia molts anys. Amb la decisió
de separar-ne els fons no occidentals
amb la creació del nou museu al carrer
de Montcada, l’actual Museu Etnològic podrà especialitzar-se en els fons
d’etnologia catalana, principalment.
La configuració del nou projecte “català” del MEB comportarà el tancament de la seva seu de Montjuïc fins
l’any 2014. Aquesta nova orientació
del MEB encaixa molt millor amb el
projecte de gran museu nacional “de
societat” que la Generalitat vol crear
a Barcelona, a l’entorn de la història
i l’etnologia, i que disposa d’aquest
centre segons el Pla de museus.
Pel que fa al Castell de Montjuïc,
després de la liquidació del Museu
Militar, queda per concretar el centre
d’interpretació (el gener del 2012 el regidor de Cultura va anunciar el retorn
de peces militars al recinte). I el Museu de les Arts Escèniques que es va
anunciar el març del 2011? Es tractava
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d’un conveni entre l’Ajuntament i la
Diputació per situar el fons de l’Institut
de Teatre a la Casa de la Premsa, a
Montjuïc, i obrir el nou museu el 2013.
Pel que sembla, els nous responsables
polítics de les dues administracions no
tenen pensat, ara per ara, desenvolupar aquest projecte. Hi haig d’afegir
encara el impressionant edifici de la
central tèrmica del Besòs, popularment conegut com les tres xemeneies,
de propietat privada (Endesa), en desús
des del 2010, ja al terme de Sant Adrià
de Besòs. Entre els usos públics que
s’hi havia proposat hi havia el de fer el
Museu de l’Energia.
A Barcelona, doncs, hi ha nombrosos projectes museístics, col·leccions
i possibles espais que segueixen
pendents de concreció: el museu del
teatre, del clavegueram, del transport, de l’arquitectura, de l’energia…
col·leccions Thyssen i Muñoz Ramonet… i edificis com Oliva Artés,
Castell de Montjuïc, Can Ricart, Can
Batlló, Fabra i Coats, Canòdrom, Castell dels Tres Dragons, pavellons de la
Fira, les tres xemeneies… Barcelona és
una ciutat de museus que té pendent
de definir el seu model museístic.

Museus d’àmbit nacional
i altres actuacions de la
Generalitat a Catalunya
En espera que es concreti el futur Museu Nacional d’Història, Arqueologia i
Etnologia (que ha de néixer de la fusió dels actuals MAC i MHC i del Museu d’Etnologia, al qual s’incorpora el
mNACTEC, d’acord amb el nou Pla
de museus del 2012), i en espera que
aquests museus perdin la condició
autònoma per formar part de la nova
Agència Catalana del Patrimoni Cul-
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tural, creada per llei el 2011, aquests
museus han seguit modernitzant la
seves exposicions permanents, malgrat les estretors econòmiques. En
aquest sentit, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya (MAC) segueix remodelant les seves sales, després de la
gran reforma culminada l’octubre
del 2010, que afectà onze sales. A la
primavera de 2012 s’hi han afegit la
sala de Mallorca i l’Anella Central,
que exhibirà diverses col·leccions
monogràfiques. Per altra part, el Museu d’Història de Catalunya (MHC)
va renovar totalment, el desembre del
2011, les primeres sales del seu recorregut, dedicades a la prehistòria i a
la protohistòria de Catalunya. També
s’han dotat de noves peces originals
els espais dedicats a la colonització
grega i fenícia, com anteriorment es
van remodelar les sales dedicades a
l’església medieval, la guerra de Successió i la Primera Guerra Mundial.
El MHC ha continuat la seva vocació
de dotar-se de col·leccions mitjançant
dipòsits i cessions. Aquest fet, i les
noves sales de prehistòria, posen en
evidència la duplicació de discursos i la manca de coordinació entre
dos museus, el MAC i el MHC, que
estan obligats a col·laborar (fins i
tot cridats a fusionar-se en el futur)
en el marc dels acords (contractesprograma) signats el 2012 entre
aquests museus i la conselleria.
Sense deixar el MHC, i en relació
amb la seva xarxa de monuments,
hem d’esmentar la inauguració
i obertura del Jardí Toda i de la
cripta restaurada de l’església del
castell d’Escornalbou, que es va
fer el 21 de juliol de 2012. El cost
ha estat de 94.221 € (50% Generalitat, 50% Ministeri de Foment).

Pel que fa al MNAT (Arqueològic de Tarragona), hem de fer-nos
ressò de l’anunci de la reobertura,
el gener del 2013, de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona,
ubicada a l’edifici de la Tabacalera,
després d’estar vint anys tancada. El
departament hi destinarà 225.000 €
per rehabilitar-la i adequar-la per a
la visita.
El 30 de juny de 2011 es van reobrir les
sales del Romànic del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC), després de
set mesos de remodelació (vegeu l’artícle
de Jordi Camps i Gemma Ylla-Catlà, en
aquest mateix número), amb un potent
canvi museogràfic que no es produïa des
del 1995. Sense cap canvi arquitectònic,
s’ha revisat el discurs museogràfic, s’ha
reduït en un 30% el nombre d’obres exposades (són 145), s’ha apostat per una
il·luminació més focalitzada i directa i
s’ha invertit en nous sistemes de conservació preventiva i eficiència energètica.
El 26 de maig de 2012 el MNAC va obrir
dues noves sales dedicades a la fotografia, dins del discurs d’art modern, amb
treballs d’Agustí Centelles i altres autors.
Aquestes sales, fins ara, havien acollit
un dipòsit de deu obres de Picasso de la
Col·lecció C. Hutin que no s’ha renovat.
El MNAC ha adquirit també, el juliol del
2012, el fons fotogràfic de Joan Colom.
El mateix mes ha signat un conveni amb
el Consorci de la Vall de Boí per donar
suport a les esglésies romàniques de la
Vall. Per altra banda, el MNAC pretén
baixar de la muntanya i acostar-se a la
ciutat “ocupant” l’esplanada de les fonts
i els pavellons de la Fira (Alfons XIII i
Victòria Eugènia), que necessita per
ampliar la seva oferta expositiva. Hi
ha, però, un altre projecte d’ocupar
aquest darrer pavelló, de 13.000 m2.
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Es tracta d’una operació, en procés
de negociació, per instal·lar-hi part
de la col·lecció de la baronessa Thyssen per vint-i-cinc anys (a canvi d’un
lloguer), sota el paraigua del MNAC,
i amb finançament de l’Ajuntament
de Barcelona (la remodelació del pavelló) i de “la Caixa” (el lloguer). El
MNAC, de moment, no sembla donar
suport al projecte.
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), concretament la seu principal a Terrassa,
manté un conjunt de divuit espais
expositius (quatre de permanents de
gran format, nou de permanents de
petit format i cinc de temporals) amb
un total de 12.300 m2 ocupats dels
20.000 disponibles. L’any 2012 ha incorporat la semipermanent L’enigma
de l’ordinador i està duent a terme la
nova exposició del transport i les
modificacions parcials dels espais
existents (recepció, senyalització,
sales expositives…). Pel que fa a les
seves seus, des del maig del 2012 el
Museu Asland de Castellar de n’Hug
té un nou espai permanent sobre la
producció del ciment.
El Museu d’Art Contemporani de
Barcelona (MACBA), un cop presentada la nova exposició permanent el
febrer del 2011, s’ha vist envoltat en
la polèmica sobre els equipaments
culturals de contemporaneïtat del
Raval de Barcelona (el CCCB i la Filmoteca, inaugurada el 2012) i la seva
possible coordinació en la gestió. En
qualsevol cas, al MACBA li ha estat
assignat, almenys de moment, el nou
Centre d’Art de Barcelona, que havia
de fer-se al Canòdrom, i que ara se
situa a Fabra i Coats. La primera fase

del centre, amb 600 m2 expositius,
es va inaugurar el 28 de setembre
de 2012. Les obres del centre, quan
ocupi les tres plantes assignades –uns
2.450 m2–, acabaran el 2014. Per altra banda, el MACBA ha ampliat la
seva col·lecció i el fons del centre de
documentació amb el llegat Brossa,
que s’exposarà parcialment el 2013 al
MACBA i a La Seca Espai Brossa. La
Fundació Brossa ha cedit el fons per
vint-i-cinc anys renovables. També ha
arribat a un acord amb el MNAC en
relació amb els fons del segle xx i a
la permanent, que supera l’antic debat
cronològic. El MACBA ha decidit potenciar la col·lecció pròpia; així doncs,
es va anunciar que es presentaria un
nou muntatge el mes de novembre de
2012, i el juliol del 2013, una nova exposició “permanent” tematitzada que
ocuparà les tres plantes de l’edifici
amb la col·lecció del centre.
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18. Museu de la Mar de l’Ebre. Sant Carles de la
Ràpita. Fotografia: M. Borrell.
19. Futur Museu de la Mar de l’Ebre de la Ràpita.
les Casotes, l’edifici on s’ha d’instal·lar aquest museu. Fotografia: M. Borrell.

Pel que fa als museus de nova creació
impulsats per la Generalitat al territori han estat objecte de paralització
per l’actual govern davant l’atzucac
pressupostari. És el cas del Museu
Casteller de Valls, que té redactat el
projecte executiu, però no disposa
dels 10 M€ que costen les obres. El
Museu del Còmic i l’Il·lustració de
Catalunya, amb seu a Badalona, i
previst inicialment per al 2014, està
sent redimensionat i la comissió impulsora –composta bàsicament per
agents del sector– està buscant nou
finançament públic per obrir el museu el 2015. També està ajornat sine
die, per manca de finançament, el
Centre d’Art de Pintura Catalana
Carmen Thyssen-Bornemisza de
Sant Feliu de Guíxols, impulsat per
l’Ajuntament d’acord amb la baro-
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nessa Thyssen i les administracions
(Ministeri de Cultura, Departament
de Cultura i Diputació de Girona), del
qual vam informar a l’anterior Mnemòsine. L’Ajuntament encara no ha
adquirit els terrenys (l’antiga fàbrica
surera Can Serra, al costat del monestir de Sant Feliu de Guíxols) i no s’han
materialitzat els compromisos del Ministeri (6,5 M€) i Generalitat (4 M€)
per abordar la primera fase. Per fer
boca, el 7 de juliol de 2012 es va inaugurar el nou Espai Carmen Thyssen,
al monestir de Sant Feliu de Guíxols,
que funcionarà mentre el nou museu
segueixi aparcat per la crisi i que presentarà anualment exposicions temporals del fons.

Museus privats
i fundacions
Mentre les museus públics pateixen
estretors, continuen obrint-se museus
privats a la ciutat de Barcelona. Als
inaugurats els anys 2010 (Museu del
Modernisme Català i Museu del Mamut) i inicis del 2011 (Museu d’Idees
i Invents de Barcelona –MIBA– i
Museu del Rock), hi hem d’afegir
l’obertura, el juny del 2011, del Museu Europeu d’Art Modern (MEAM),
al Palau Gomis, a la Ribera, per la
Fundació de les Arts i els Artistes.
El nou museu –que recupera un impressionant palau del segle xviii– reivindica l’art figuratiu i realista actual
que considera absent dels altres centres d’art contemporani de la ciutat.
El mateix mes es va obrir al públic el
Museu de la Moto de Barcelona, una
petita exposició permanent de 600 m2
situada al convent de Sant Felip Neri,
a la plaça del mateix nom de Barcelona. Pertany a la família Soler, propietària del museu “mare”, el Museu de la
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Moto de Bassella (Alt Urgell), inaugurat el 2002. L’11 de maig de 2012 es va
inaugurar el Museu del Cànem, al Palau Mornau, situat al carrer Ample de
Barcelona. Es tracta d’una “filial” del
Hash. Marihuana & Hemp Museum
d’Amsterdam, creat per l’holandès
Ben Dronkers l’any 1985. El museu
defensa les virtuts industrials, terapèutiques i recreatives del cànnabis i
la marihuana. El 2012 també ha obert
portes el Teatre Museu Rei de la Màgia, al carrer Jonqueres, 15 de Barcelona, que inclou la col·lecció ubicada
anteriorment al carrer de l’Oli. Hem
d’acabar l’apartat barceloní referint
la reforma de l’exposició permanent
realitzada a Can Framis (Col·lecció
Vila Casas). El centre va reobrir l’1
de setembre de 2012 amb quarantacinc noves obres pictòriques, vint de
nova adquisició. Un any abans (l’1
de setembre de 2011) havia realitzat
una profunda reestructuració del seu
muntatge museogràfic, la primera des
de la inauguració, el 2009.
En canvi, el Museu del Rock, inaugurat el 31 de març de 2011 al complex
comercial Las Arenas de Barcelona, i
que exhibeix la col·lecció privada de
Jordi Tardà, està en crisi. El febrer del
2012 va presentar concurs de creditors pels deutes acumulats i al baix
nivell d’ingressos; el mes de març va
tancar les portes, i el mes de juliol va
anunciar la venda dels actius i la liquidació de la fundació.
Fora de Barcelona, hem de destacar
l’obertura, el 13 de desembre de 2011,
del Museu del Gas, a l’edifici modernista La Energía, a la plaça del Gas de
Sabadell. El museu, d’abast estatal i
impulsat per la Fundació Gas Natural
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Fenosa, té com a objectiu difondre el
patrimoni històric dels sectors del gas
i de l’electricitat i la història de la companyia. El nou centre és hereu directe
de l’antic Museu del Gas que hi havia
a Barcelona, a l’avinguda del Portal
de l’Àngel. El 28 d’abril de 2012 es va
reobrir al públic la nova museografia
de la Casa Masó de Girona, impulsada per la fundació del mateix nom. Es
tracta d’una casa museu d’adscripció
noucentista que permet introduirse dins la vida de l’arquitecte gironí
Rafael Masó i retrocedir en el temps
fins a principi del segle xx. Després
de cinc anys d’obres, que han costat 880.000 €, el públic pot accedir
de nou a visitar aquesta casa senyorial del barri vell a la riba de l’Onyar.
Per altra banda, des del 6 de maig de
2011, Girona té un nou equipament,
el CaixaForum de Girona, a l’antic
palau de la Fontana d’Or, destinat a
programar exposicions temporals. La
Casa de les Papallones, un petit museu d’història natural obert el 2005 a
Planoles, ha incorporat aquest juliol
un nou apartat permanent dedicat a la
paleoicnologia (petjades i rastres fòssils). Finalment, el juliol del 2012 es va
obrir al públic Rocaviva un laberint
màgic, un museu a l’aire lliure a Mussa (Cerdanya), amb més de sis-centes
escultures de l’artista Climent Olm.
Altres museus sobreviuen amb dificultat. El Museu del Traginer d’Igualada
ha engegat l’estiu del 2012 la campanya “Salvem el Museu” per obtenir
recursos i no haver de tancar. La família propietària no disposa de mitjans
per mantenir el mínim personal que
obri i tanqui l’equipament, i fins i tot
s’han plantejat de vendre part del fons.

Pel que fa als museus diocesans, hem
d’esmentar la inauguració, l’1 d’abril
de 2012, de l’Espai d’Interpretació
d’Oliba al vestíbul del Museu Episcopal de Vic, dedicat a l’abat Oliba i
al campanar de la catedral romànica,
restaurada i inaugurada el mateix dia,
i que es podrà visitar mitjançant visites guiades des del museu.
En el capítol de projectes, hem de dir
que continua en ferm la instal·lació
de l’escola i el Museu del Circ Raluy a Vulpellac (Baix Empordà).
L’Ajuntament de Forallac està tramitant la modificació del planejament
urbanístic per fer-ho possible.

La xarxa d’Espais del
Memorial Democràtic
Com es sabut, el Memorial Democràtic
–institució de la Generalitat creada
per llei el 2007– ha entrat en una crisi profunda des del canvi de govern
(principis del 2011) per raons estrictament polítiques. La nova situació, de
desconfiança amb el projecte, ha provocat una enorme davallada de recursos pressupostaris i de personal i una
indefinició plasmada en la manca de
direcció durant pràcticament tot l’any
2011. El tancament de la seu central
de la Via Laietana de Barcelona, el
25 de febrer de 2011, a causa de les
anomalies detectades en matèria de
salubritat i seguretat, va comportar
la decisió de traslladar algunes activitats (les exposicions, principalment)
al Museu d’Història de Catalunya,
sense que això comportés cap confluència entre les dues institucions
en matèria de gestió o coordinació de
projectes. Posteriorment es va anunciar un acord entre la Generalitat i
l’Ajuntament per situar la seu del Me-
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morial Democràtic al castell de Montjuïc, decisió objectada per les entitats
memorialistes per la seva ubicació,
aïllada, mal comunicada i desavinent.
L’aposta pel recinte s’oficialitzà el 16
d’abril de 2012 amb un acte sobre el
setanta-cinquè aniversari dels bombardejos de la Guerra Civil i una nova
exposició sobre l’esmentada temàtica.
La pressió de les entitats sembla que
ha donat fruits, ja que aquest estiu
s’ha confirmat que el Memorial Democràtic tindrà un nova seu al centre
de Barcelona, a la plaça Bonsuccés.
Per la seva banda, la xarxa d’Espais
del Memorial Democràtic al territori
(creada el febrer del 2010) ha sofert
també una paralització, però alguns
dels centres que en formen part –que
depenen de l’administració local– han
anat ampliant l’oferta. El 25 de febrer
de 2011 es va inaugurar el Refugi Antiaeri de la Patacada, a Reus. El muntatge museogràfic ha anat a càrrec
de l’Institut Municipal de Museus de
Reus amb la col·laboració de l’Arxiu
Municipal. El 16 d’abril de 2011 va
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obrir portes el Centre d’Interpretació
de l’Aviació Republicana i la Guerra
Aèria de Santa Margarida i els Monjos (CIARGA), en el marc del Parc de
la Memòria. S’hi pot visitar el refugi
principal del Serral i un petit espai sobre els aeròdroms militars i la guerra
aèria. Al terme municipal també s’han
recuperat els refugis de la Margaridoia i de Cal Rubió i la presó de pilots
del castell de Penyafort. El CIARGA és
el centre d’una de les tres rutes senyalitzades recentment al Penedès. El 27
de novembre de 2011 es va inaugurar
la segona fase de l’itinerari museïtzat
pel Camp d’aviació de Rosanes (la
Garriga i l’Ametlla del Vallès). Finalment, el 26 de novembre de 2011 es
va inaugurar el Museu dels Maquis
de Castellnou del Bages, de 48 m2,
creat a partir de la vida del darrer maqui català, Ramon Vila, Caracremada,
caigut el 1963 a Castellnou. El 11 de
juliol de 2012 l’Ajuntament de Molins
de Rei va obrir al públic la Federació Obrera, un edifici modernista rehabilitat com a centre cultural i cívic
que inclou un centre d’interpretació
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sobre el moviment obrer local.
L’Espai de Memòria de Can Riera, de
l’Hospitalet de Llobregat, ha ampliat
les instal·lacions amb l’obertura de
l’edifici annex, acabat el 2012, dedicat a sala taller.
El Memorial de l’Exèrcit Popular de
Pujalt (Anoia), que patrimonialitza la Base d’Instrucció del XVIII Cos
de l’Exèrcit Popular, segueix treballant en la creació del nou Centre
d’Interpretació Turístic (amb una aportació de 429.000 € atorgada per la Generalitat –Departament de Governació– el març del 2012), després d’haver
inaugurat el Centre de Recepció de Visitants el 10 d’octubre de 2010. També
s’està elaborant el projecte per fer un
centre sobre la retirada del 1939 a les
antigues escoles situades al Pago, a
Subirats (Alt Penedès), amb l’impuls
de l’Ajuntament i el Centre d’Estudis de
Subirats, amb el finançament parcial
del Memorial Democràtic.
Una atenció especial mereixen els
espais de la Batalla de l’Ebre (CO-
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MEBE), encapçalats per cinc centres
d’interpretació, alguns dels quals van
tancar el 2010 per raons pressupostàries. L’abril del 2011 van reobrir,
però amb horaris més reduïts. El més
important, 115 dies (Corbera d’Ebre),
segueix obrint tots els dies, i els altres
quatre ara obren el divendres i el diumenge a la tarda i el dissabte tot el dia.
El 16 d’abril de 2011 es va inaugurar
un sisè centre, el Museu Memorial de
la Batalla de l’Ebre, a Gandesa, hereu
de l’antic museu del Centre d’Estudis
de la Batalla de l’Ebre. Aquell vell i
entranyable museu de bales i ferralla de Gandesa, un cop integrat en
el marc del COMEBE i del Memorial
Democràtic, s’ha convertit ara en un
centre dinàmic amb una proposta
museogràfica molt potent.

20 i 21. Exposició Planeta Vida. Museu de Ciències
Naturals de Barcelona. Museu Blau. Fotografia:
DISE-VZ.
22. Vista de la exposició permanent del Museu Memorial de la Batalla de l’Ebre, a Gandesa, inaugurat
l’abril de 2011. Fotografia: autor.

A manera de conclusió
Amb aquestes “cròniques” de novetats museogràfiques no pretenem fer
un estudi o un inventari exhaustiu de
tot el que ha passat a Catalunya en
el darrer any i mig en museografia.
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Només tenim espai per fer breus esments, i això sense comptar que de
ben segur que hem omès nous centres
o projectes que no hem detectat. Però
és inevitable assajar algunes conclusions. D’entrada, ens ha sorprès constatar que es manté la vitalitat museogràfica que relatàvem a l’anterior
Mnemòsine, tot i la crisi, i que no s’ha
complert el vaticini que ara vindrien
les vaques magres. Efectivament, hem
de reconèixer, tal com exposem en
aquest article, que durant el 2011 i
el 2012 s’han creat o ampliat un bon
nombre d’equipaments museístics.
Cal destacar els nous centres fundats
a Barcelona, de titularitat privada. El
sector públic ha realitzat noves permanents (ampliacions i nous edificis),
algunes de les quals són projectes emblemàtics del territori iniciats fa anys
(el DHUB de Barcelona, Palafrugell,
Tàrrega, Amposta…). Tot i que hi ha
projectes congelats i que els calendaris s’allarguen, s’està avançant raonablement en altres projectes en marxa,
com per exemple, els de Vilafranca
del Penedès, Capellades, Vall d’en Bas,
Tortosa o Sitges, o els del Born o el
Marítim a Barcelona.
Així doncs, les retallades s’estan acarnissant en l’ordinari, molt més que
en les inversions. Les disminucions
pressupostàries estan reduint el manteniment, les activitats, els serveis
educatius, els horaris d’obertura i el
personal dels centres. La Generalitat
ha rebaixat el 15% les aportacions
al MNAC i al MACB, el 2012 (32%
acumulat des del 2010 per al MACBA i 25% per al MNAC). El Govern
de l’Estat també retalla les aportacions aquest 2012 als grans equipaments culturals de Barcelona. Pel que
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fa a les plantilles, estem en una etapa
difícil. Ja hem parlat dels casos dels
museus de Roses i de la Pell de Vic,
que han patit la liquidació de la totalitat del personal (podem esmentar
també l’Espai Zer01 d’Olot). Hi podem
afegir els nou acomiadaments del
MACBA, l’ERO del Museu Industrial
del Ter de Manlleu, les reduccions de
personal del Consorci de les Esglésies
de Boí-Taüll, i les remocions de directors d’alguns museus sense garantia
de manteniment dels llocs i del nivell
adequat. Alguns d’aquests canvis poden comportar compactacions de museus en la gestió. Ja hem esmentat el
cas del Museu d’Art de la Pell de Vic,
que passa a ser gestionat pel Museu
Episcopal de Vic. Els ajuntaments de
Torelló i Manlleu s’han plantejat fusionar els museus de la Torneria de
Torelló i el Museu Industrial del Ter
de Manlleu en un, sota el lideratge
d’aquest darrer (que des del febrer del
2012 passa a denominar-se Museu del
Ter i que podria convertir-se en un
consorci). Un altre fenomen detectat
és la pèrdua d’organismes autònoms
de gestió dels museus, que ara passen
a dependre directament dels ajuntaments, per raons d’estalvi. En definitiva, els museus de Catalunya, en
l’actual escenari de crisi, han reduït
activitat, horaris d’obertura i plantilles, però no hi ha cap cas de museu
que, malgrat les dificultats del moment, hagi tancat les seves portes (excepte el Museu del Rock i la Col·lecció
Barbier-Müller, en unes circumstàncies absolutament diferents).
De la mateixa manera sorprèn –agradablement– que en aquest marc de
crisi bona part dels projectes museístics en marxa, alguns de fa molts
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anys, estiguin avançant. Es tracta de
projectes impulsats per ajuntaments
que han aconseguit, bàsicament, finançament del FEDER i/o dels ministeris de l’Estat. Realment sobta comprovar com molts d’aquests projectes
s’estan fent gràcies a les subvencions
de Madrid, i quan es comparen amb
les que atorga la Generalitat, es fa
evident el gran desequilibri, certament desconcertant. A més, aquells
projectes que tenien un finançament
determinant de la Generalitat són els
que s’han quedat fora de joc (Thyssen de Sant Feliu, Museu del Còmic,
Museu Casteller…). Els grans projectes
de Barcelona s’estan culminant sense el finançament de la Generalitat
(en algun cas estava compromès) i
només amb l’esforç de l’Ajuntament
(Ciències Naturals, DHUB) o de la Diputació (Marítim). Per altra banda, a
Barcelona estan apareixent nombrosos museus privats. Per tot això seria
desitjable un Pla de museus que definís el mapa museístic de la ciutat (i
del país) i que endrecés el garbuix de
projectes i edificis en dansa.

territorial. És per això que cal establir
un mecanisme de planificació valent
i rigorós, en el marc del nou Pla de
museus, que no només impulsi una
major cooperació entre els centres,
sinó que doni suport als museus compromesos a liderar les diferents xarxes
i aporti coherència a tot el sistema.
L’excel·lència i l’eficiència no seran
fruit (només) del nombre de visitants
i usuaris o de la capacitat de cada
museu per generar ingressos i patrocini, sinó que estarà indicada principalment per la qualitat dels fons, pel
valor dels serveis i per la capacitat de
gestió dels tècnics.

Pel que fa al territori, es detecta una
tendència creixent: la relació cada
vegada més estreta entre centres
museístics i oficines de turisme, i
en general, la creació de nous centres d’interpretació vinculats a noves estratègies de desenvolupament
agroeconòmic i turístic.
En qualsevol cas, segueix sent preocupant la proliferació de tants nous
museus i centres d’interpretació, sense
garanties de viabilitat i sostenibilitat,
sense els mínims recursos de personal
i manteniment, i sense connexió amb
altres museus del seu àmbit temàtic o
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Intervencions museogràfiques a Catalunya el 2011 i el 2012

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

Els Premis AMC de Museologia es
consoliden en la quarta edició d’uns
guardons instituïts el 2005, sota la
presidència i l’impuls del llavors president de l’associació, Carles Marfà.

hi donen suport i, alhora, destacar la
repercussió d’aquestes iniciatives en
el panorama cultural català, amb un
especial interès en la seva incidència
en el territori.

En el marc de la commemoració
dels deu anys de l’AMC es van crear
aquests premis, de caràcter honorífic
i amb una periodicitat bianual, amb
l’objectiu de reconèixer tant les trajectòries professionals dels museòlegs
de Catalunya com els aspectes més
destacats i transcendents del treball
que duen a terme els museus i els
equipaments patrimonials del país.

Novetats en la quarta
edició del Premis AMC de
Museologia

En els seus inicis, els premis tenien
dues modalitats: la de Trajectòries
professionals, per prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries professionals més destacades en
el camp de la museologia a Catalunya
i el seu territori d’influència, i la de
Projectes, per premiar i fer públics els
projectes, exposicions, activitats i experiències més destacats dels museus
i la museologia a Catalunya, així com
les col·laboracions entre els museus
i els professionals que els gestionen
i les institucions que els fomenten o
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L’última edició del Premis AMC de
Museologia ha presentat algunes novetats. D’una banda, s’han ampliat les
modalitats de premis: a la modalitat
de Trajectòries professionals se n’hi
han afegit dues de noves que desdoblen la modalitat inicial de Projectes
en Projectes, experiències i activitats
i exposicions i en Projectes de creació
o reforma integral d’equipaments. La
voluntat no era altra que fer visible, i
guardonar si calia, iniciatives que per
petites o temporals podien ser menys
competitives davant grans intervencions o renovacions d’equipaments i
espais patrimonials.
El premi, dotat amb una litografiadiploma original de l’artista Josep
Guinovart feta especialment per a
l’ocasió i amb un tiratge limitat i,
alhora, el nomenament com a soci

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

1

1. El director general del Patrimoni, Sr. Joan Pluma,
anunciant els guardonats.
2. El conseller de Cultura, Sr. Ferran Mascarell, amb
la presidenta de l’AMC, Sra. Carme Clusellas, en la
cloenda del l’acta.

2

d’honor de l’AMC dels guardonats
en la modalitat de Trajectòria professional, enguany s’ha ampliat. S’han
lliurat unes plaques commemorativa
als equipaments guanyadors perquè
la instal·lin a la vista en els museus i
espais patrimonials guanyadors, amb
la voluntat de fer més evident el reconeixement a les iniciatives.
L’altra novetat d’aquesta edició ha
estat la formació d’un nou Jurat dels
premis, més ampli i més plural, amb
experts de diferents àmbits culturals, i no exclusivament membres de
l’Associació. Un jurat amb un gruix
de destacats professionals i tècnics de
sectors diversos que han permès tenir una visió i un criteri més ampli
per escollir els millors projectes. L’han
format Enric Calpena Ollé, periodista
i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna i director de diversos programes de ràdio i televisió
de divulgació cultural; Eduard Carbonell Esteller, catedràtic d’Història
de l’Art Medieval de l’UAB i de l’UdG
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en l’especialitat de Patrimoni i Museologia, exdirector del MNAC i actualment director del màster oficial
en Gestió del Patrimoni en l’Àmbit
Local de l’UdG i vicepresident de la
Junta de Museus de Catalunya; Jordi Creus Esteve, historiador i editor
de la revista Sàpiens; Enric Franch
Miret, dissenyador industrial, gràfic i
d’interiors, especialitzat en l’àmbit de
la museologia i la museografia, i professor de Teoria i Història del Disseny
Contemporani a l’Escola Elisava; Ramon Sagués Baixeras, museòleg i director del Museu Torre Balldovina de
Santa Coloma de Gramenet; Teresa M.
Sala Garcia, comissària d’exposicions
i professora titular d’Història de l’Art
Modern i Contemporani de l’UB i
membre del Consell d’Estudis del
màster de Museologia i Gestió del
Patrimoni Cultural de l’UB; Albert
Sierra Reguera, museòleg i responsable de projectes web i comunicació a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, i els representants de la

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

Junta Directiva de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya.

Premis a la Trajectòria
professional
Dins la modalitat de Trajectòries professionals, es van guardonar dues
dones amb un bagatge i una professionalitat indiscutible: Josefina Matamoros, exdirectora del Museu d’Art
Modern de Ceret, i Eulàlia Morral i
Romeu, directora gerent del Centre
de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa, per la seva tasca al capdavant d’aquestes institucions, així com
per la seva defensa constant i continuada en favor de la professionalització dels tècnics de museus.
De Josefina Matamoros —historiadora de l’art, membre actiu de la Universitat Catalana d’Estiu i col·laboradora
del Centre d’Agermanament Occitano-Català. impulsora del Centre de
Documentació i Animació de la Cultura Catalana (Cedacc) de Perpinyà.
Creu de Sant Jordi de la Generalitat
de Catalunya (1999) i Legió d’Honor
de l’Estat francès (2008)— es va voler
reconèixer especialment la seva feina
al capdavant del Museu d’Art Modern
de Ceret des del 1986, amb la qual l’ha
convertit en un museu especialitzat
en art modern reconegut internacionalment i que, alhora, ha mantingut
les arrels amb la cultura i l’art català.
D’Eulàlia Morral es va voler destacar
la seva feina rectora al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, amb què l’ha posicionat com un
referent dins el món tèxtil a Catalunya i Europa, amb una important tasca
de suport en favor del coneixement,
la recerca i la innovació en el camp

del tèxtil des de la museologia. També
per la defensa constant i continuada
en favor de la professionalització dels
tècnics de museus i per l’esforç continuat en la difusió i divulgació de les
metodologies de treball, de les formes
de la documentació i la conservació
de fons en les col·leccions.

Vint-i-sis candidatures
i quatre premis en les
modalitats de Projectes

3

Al marge dels projectes, experiències
i exposicions guardonats, en aquesta
quarta edició del Premis de Museologia hi van participar un gran nombre
de candidatures.
En la modalitat d’Experiències i
projectes cal destacar, entre d’altres,
l’Espai del Peix del Museu de la
Pesca de Palamós, un nou equipament cultural, inaugurat el març del
2011, vinculat al Museu de la Pesca
i promogut per l’Ajuntament de Palamós i la Fundació Protomediterrània, ubicat a la llotja del peix del port
de Palamós, que ha esdevingut un
agent dinamitzador, un referent i un
estímul en el territori més immediat.
També el Museu dels Sants d’Olot,
que uneix aspectes culturals, econòmics, etnològics i artístics en relació
amb una activitat artesanal específica
i identitària de la ciutat, que és una
aposta innovadora des de la cultura
per l’artesania com a activitat econòmica, i que col·labora amb el projecte l’Associació de Tallers de Sants
d’Olot. i l’Espai Migrar del Museu de
la Immigració de Catalunya de Sant
Adrià del Besòs, un projecte singular
de museografia integrada en un jardí i fortament vinculada a l’entorn
que representa un nou episodi en el
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3 i 4. Les dues guardonades en la modalitat Trajectòries profesionals.

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

creixement i la consolidació del MhiC
com a institució central en l’estudi,
la conservació i la divulgació pedagògica sobre el fenomen migratori a
Catalunya.
En l’apartat d’Exposicions temporals,
optaven a premi La maleta mexicana del MNAC; El cos humà. Com
sóc jo del MNACTEC; Per laberints
del CCCB, El museu com a pretext
del Museu de l’Empordà i l’exposició
temporal de circuit Xarxes, els primers intercanvis, produïda per la
Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, entre altres.
En el premi en la modalitat de Creació o reforma integral de museus i
equipaments patrimonials, es va
demostrar la vitalitat que ha tingut
fins ara el sector patrimonial a Catalunya i especialment els museus,
claus en la recuperació, posada en
valor i sobretot difusió i promoció
del patrimoni i del territori. A més
dels projectes finalment premiats
també optaven a premi projectes
destacats com el nou equipament
Can Olivé Museu Arqueològic de
Cerdanyola, amb un nou edifici que
s’emmarca perfectament en l’entorn,
i s’hi integra i recupera el perfil de
la muntanya destruït per una antiga
pedrera, alhora que complementa
les restes arqueològiques preexistents; la Domus Romana i les sitges
medievals del carrer de la Fruita
del Museu d’Història de la Ciutat
de Barcelona, un nou centre patrimonial vinculat al MUHBA, amb
un projecte modern i innovador en
termes de recerca, difusió i gestió, o
el Museu Blau. Museu de Ciències
Naturals de Barcelona.
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Altres espais o reformes que han
merescut enguany optar a premis
han estat també L’Adoberia. Centre
d’Interpretació del Granollers Medieval del Museu de Granollers, que
ha suposat la transformació d’un espai
subterrani, amb un complex sistema
de circulacions, en una proposta museogràfica basada en la doble interpretació de les restes arqueològiques i
del context històric i urbà de la ciutat; el Museu de les Terres de l’Ebre
d’Amposta, per l’ampliació i renovació
museogràfica que uneix la museografia més tradicional amb els nous recursos digitals i interactius; la remodelació del Museu Marès de Barcelona,
que ha apostat per un discurs museològic basat en l’ordenació cronològica
i estilística de les obres sense obviar-ne
l’accessibilitat i la visibilitat; el Museu
de la Terrissa de Quart, instal·lat a
l’antiga bòbila de Can Ginesta, que ha
suposat recuperar un edifici històric i,
a la vegada, crear un espai de conservació i difusió del patrimoni industrial
al municipi, i el Museu Etnogràfic de
Ripoll, per l’adaptació i reforma que ha
permès actualitzar un dels museus més
tradicionals.

Els projectes amb premi
AMC de Museologia
El premi a Projectes de creació o reforma de museus va recaure en dues
importants intervencions de recuperació, restauració i musealització de
dos conjunts patrimonials destacats
de Catalunya: el Conjunt Monumental de les Esglésies de Terrassa, seu
d’Ègara, projecte liderat i vinculat
al Museu de Terrassa, i el projecte
d’ampliació i musealització de les Termes i Decumanus de Baetulo, liderat i
gestionat des del Museu de Badalona.

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

5

Del Conjunt Monumental de les Esglésies de Terrassa, seu d’Ègara, es va
valorar especialment la recuperació i
posada en valor del conjunt històric
amb una intervenció respectuosa amb
l’entorn i les restes preexistents i amb
un discurs museològic que permet
evidenciar els diferents moments i estils artístics que hi conviuen. Així mateix, per l’aposta per una museografia
acurada i mesurada que conjuga diferents recursos museogràfics mantenint el respecte i la preeminència del
monument, però sense restar discurs i
amb una clara voluntat didàctica per
explicar un conjunt complex.
Pel que fa a l’ampliació i musealització de les Termes i Decumanus de
Baetulo, es va voler destacar la recuperació i posada en valor d’un dels
jaciments sota terra visitables més
gran, de més de 3.500 m2, i de més
interès de Catalunya, amb recursos
museogràfics diversos que ajuden a
comprendre la importància de la Baetulo romana i alhora de les formes de
fer i viure en un temps passat. Una
reforma que facilita l’accés i la visita,
i que se suma a altres espais musealitzats també gestionats des del Museu
de Badalona que converteixen aquest
centre en un dels de referència del
passat romà a Catalunya.

6

El premi en l’àmbit d’Experiències
i activitats es va atorgar al projecte
d’obertura, estudi i restauració de les
tombes reials de Pere el Gran, Jaume
II, Blanca d’Anjou i Roger de Llúria,
Tombes reials de Santes Creus. Un
projecte liderat pel Museu d’Història de
Catalunya al qual s’ha reconegut l’alt
interès científic i l’aposta per la interdisciplinarietat aplicada a l’estudi històric
i alhora per la difusió de tot el procés,
que ha permès posar a l’abast del públic la importància de la recerca en els
museus de Catalunya i exemplificar-la.

7

I pel que fa a la modalitat d’Exposicions,
el jurat va voler destacar l’exposició
temporal Miró, l’escala de l’evasió.

L’acte de lliurament
dels premis
El lliurament de guardons de la quarta edició del Premis AMC de Museologia va tenir lloc el divendres 23
de març, a les set del vespre, al Museu Marítim de Barcelona. Un acte
que va aplegar bona part del sector
professional i que va comptar amb
l’assistència del conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i del director
general de Patrimoni Cultural, Joan
Pluma, així com d’alcaldes, regidors,
presidents i directors d’un bon nombre d’institucions de Catalunya.
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5, 6, 7 i 8. Els guardonats, recollint els respectius
premis.

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

9. Aspecte de la sala durant l’acte de lliurament dels
Premis

9

En el marc de l’acte es va voler recordar especialment Andrea Garcia
Sastre, premi AMC de Trajectòries
professionals en la seva primera edició del 2005, traspassada aquest mateix any. Andrea Garcia va ser recordada com un exemple de militància
professional, entusiasta i lluitadora, i
d’aposta per la formació i el reciclatge constant i la millora professional
aplicada en el dia a dia. Uns valors
i aptituds que es volen reconèixer i
impulsar amb aquests premis, especialment en la modalitat de Trajectòries professionals.

table conjunt de projectes, tant dels
guardonats com dels candidats, amb
valors implícits com creativitat, innovació, suma o treball multidisciplinar
que mereixen ser reconeguts com a
motors econòmics, socials i sobretot
culturals. I es va fer evident la vitalitat
del sector dels museus i el patrimoni
pel qual, malgrat la crisi econòmica,
es continua fent aposta, tot i que de
vegades tímida, en tots els àmbits
territorials de Catalunya. Una aposta
constatada amb la quantitat i diversitat de projectes excel·lents que van
ser candidats als Premis AMC de Museologia.

També es va posar de manifest la
importància del sector, amb un no-

Crònica

210

Quarta edició dels Premis AMC de Museologia

L’AMC edita el seu primer manual de museologia,
La il·luminació als museus

L’edició i presentació del primer número del Manuals de Museologia de
l’AMC ha estat una de les activitats
més destacades fetes per l’AMC al llarg
del 2012. La il·luminació als museus
és el primer d’aquests manuals i recull
bona part de les ponències presentades a les I Jornades Tècniques sobre
Museus, «La il·luminació als museus»,
organitzades per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran i el
Museu de Lleida: diocesà i comarcal
(Museu de Lleida, 3 i 4 de novembre
de 2010), amb el suport de la Direcció
General del Patrimoni Cultural.
Amb aquest primer número s’enceta
aquesta nova proposta editorial de
l’Associació de Museòlegs de Catalunya,
que neix amb la voluntat d’oferir als
professionals dels museus un repertori de mètodes, criteris i respostes
concretes per facilitar la pràctica de
la professió. La col·lecció es planteja
com a complement, i alhora resultat,
de jornades i cursos de formació i del
reciclatge continuat, i pretén aportar
coneixements actualitzats sobre temàtiques monogràfiques molt diverses i des d’àmbits professionals molt
heterogenis que conflueixen en els
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processos de musealització, exposició
i gestió del patrimoni.
L’AMC ja disposava d’eines per difondre la reflexió crítica, la recerca, les
experiències i les aportacions al voltant de la museologia i la museografia, la més destacada aquesta mateixa
revista Mnemòsine. Revista catalana
de museologia. Amb els Manuals de
Museologia es fa un pas més enllà,
que respon a un dels objectius fundacionals de l’Associació de Museòlegs
de Catalunya: estimular el reciclatge
permanent dels seus professionals,
oferint o facilitant formació especialitzada, bé per iniciativa pròpia,
bé fomentant i establint contactes i
col·laboracions amb universitats, museus, institucions i entitats públiques
o privades que també apostin pels
estudis en museologia i museografia.
No és la primera vegada que l’AMC
emprèn una iniciativa d’aquest tipus.
L’any 1997 es va editar un primer
manual que, amb el títol genèric de
Ponències, recollia les intervencions
d’un seminari dedicat a la taxació i
les assegurances d’objectes museístics. Era una proposta que unia la

L’AMC edita el seu primer manual de museologia,
La il·luminació als museus

formació presencial, en el marc d’un
seminari organitzat llavors per l’AMC,
amb l’edició de les ponències i les
aportacions que s’hi havien fet. La
proposta de Ponències volia, com ara,
facilitar eines d’aprenentatge pràctic i
oferir als tècnics dels museus un repertori de mètodes, criteris i respostes
concretes a les necessitats quotidianes
que es produeixen en l’exercici professional.
Des de llavors, i fins ara, aquesta mateixa voluntat s’ha vist ampliada amb
l’organització de seminaris, cursos i
jornades, o bé sumant-se a iniciatives
d’altres. La museologia i la museografia, com a disciplines professionals,
necessiten el suport i el coneixement
de molts altres àmbits. Estar al dia i
facilitar, de manera molt pràctica, els
criteris mínims per a un correcte exercici de la professió implica establir
punts de trobada amb moltes altres
disciplines i coneixements. Alhora,
cal establir uns protocols mínims que
ajudin a normalitzar i donar coherència a una professió encara jove i en
vies d’evolució.
Per posar a l’abast dels professionals
els coneixements més actualitzats,
hem apostat una vegada més per la
suma amb tercers. Les jornades i els
cursos de formació que emprenen
diverses institucions aporten i afavoreixen la difusió de les noves pràctiques i els nous coneixements, però
alhora també són un esforç que no
sempre és possible traduir en formats més permanents. Pensem que
la iniciativa dels uns i l’interès dels
altres poden fer viable el futur de la
col·lecció Manuals de Museologia.
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Així s’ha fet en l’edició d’ aquest primer manual, dedicat a la il·luminació
als museus i editat amb el suport de
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona.
La influència decisiva de la il·luminació
en la conservació i la presentació
de les obres d’art, com també en
l’ambientació de l’espai expositiu, accentua la necessitat que el personal
tècnic dels museus assoleixi una formació básica sobre la qüestió, en la
mesura que —directament o indirectament— la il·luminació és present en la
seva activitat diària. La il·luminació és
una disciplina transversal en el treball
museogràfic que afecta els conservadors, els conservadors-restauradors,
els responsables de manteniment i els
professionals que acostumen a dur a
terme la seva feina en espais expositius, siguin museògrafs, dissenyadors
d’exposicions, arquitectes, comissaris
o professionals de la il·luminació. Donar resposta a noves necessitats formatives va ser un dels objectius de les
jornades.
Els articles del Manual permeten conèixer
i aprofundir en conceptes tècnics i bàsics sobre la llum i les seves particularitats físiques, les fonts d’il·luminació
i les tipologies de lluminàries actuals.
Alhora, aporten elements de reflexió sobre l’evolució dels sistemes
d’il·luminació en els museus al llarg
de les últimes dècades, i defineixen
bases metodològiques i criteris generals per facilitar el disseny correcte d’un projecte d’il·luminació amb
l’equilibri necessari entre la preservació i la presentació, entre la conservació i l’exposició.

L’AMC edita el seu primer manual de museologia,
La il·luminació als museus

L’obra ha estat coordinada per Albert
Velasco, conservador del Museu de
Lleida: diocesà i comarcal, i per Miguel Ángel Rodríguez Lorite, director de l’empresa Intervento. Recull
articles de Raquel Puente, doctora
en enginyeria industrial i professora de l’Escola Tècnica d’Arquitectura
de Madrid; Joaquim Adell, enginyer
d’il·luminació; Cristina Camps, responsable d’Erco Il·luminació; Fernando Muñoz, arquitecte i responsable del
departament de disseny d’Intervento,
i Miguel Ángel Rodríguez. L’edició del
manual ha anat a cura d’Elisenda Casanova, tècnica del Consorci del Patrimoni de Sitges i membre de la Junta
Directiva de l’AMC, i d’Albert Velasco,
també coordinador de l’obra. Se n’ha
fet una edició de set-cents exemplars.

nombre d’exemplars a la Diputació
de Barcelona perquè els distribueixi
als museus de la seva demarcació.
Un nombre similar d’exemplars s’han
cedit a la Generalitat de Catalunya perquè en faci la distribució a la
resta de museus catalans, de manera
que arribin a tots els museus i centres
patrimonials de Catalunya. També
s’han establert contactes amb diferents llibreries especialitzades perquè
disposin d’exemplars del Manual de
museologia, amb la finalitat d’oferirlos a altres professionals o públic interessat. També es pot adquirir al web
de l’Associació de Museòlegs.

El llibre es va presentar públicament
el 18 de juliol de 2012 al Palau Moja
de Barcelona, amb la presència dels
coordinadors de la publicació i del director general de Patrimoni. Posteriorment, s’han fet altres presentacions,
el 21 de juliol al Museu de Lleida, i
l’última el 21 de setembre, al Museu
d’Art Modern de Tarragona. Així mateix, i dirigida a tècnics, dissenyadors
i il·luminadors, el 12 de novembre
l’Associació Professional de Dissenyadors de la Il·luminació i l’Agència de
Suport a l’Arquitectura de Barcelona
(AABB) van organitzar una jornada
sobre il·luminació museogràfica, en
la qual es va presentar el Manual de
l’AMC. L’acte va tenir lloc a la seu de
l’AAAB a Barcelona.
La publicació es ven a un preu reduït
per als socis de l’AMC. Així mateix,
s’han ofert, segons preveu el conveni de col·laboració, un determinat
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L’AMC edita el seu primer manual de museologia,
La il·luminació als museus
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“CONTRA ELS NÚMEROS”
Entrevista a Vicent Todolí
Jesús Navarro

El valencià Vicent Todolí és un
dels noms claus de l’escena artística internacional. Ha estat director
de la Tate Modern Gallery de Londres, i abans havia dirigit també
importants centres como l’IVAM de
València o el Museu Serralves de
Porto. Després de la seva etapa a
la Tate, ara exerceix com a assessor
per a diverses fundacions i museus i
comissaria importants exposicions.
Amb motiu del dossier dedicat als
museus d’art hem volgut mantenir
una conversa amb Vicent Todolí sobre alguns temes que planen
sobre la consideració i actualitat
d’aquesta tipologia de museus. Una
entrevista en la qual Todolí alerta
sobre el perill d’algunes pràctiques
comunicatives, fa una defensa dels
programes i les col·leccions dels
museus contra els números i d’una
gestió centrada exclusivament en
aspectes economicistes, i reivindica
el paper de les arts i la cultura en la
millora de la societat actual.

Emparada en l’atractiu proporcionat per l’obra d’art, la museografia, en
tant que corpus de tècniques aplicades a la mediació entre l’objecte i el
públic, no ha trobat un camp especial de desenvolupament en els museus
d’art. Creus que aquests museus haurien d’incorporar altres dispositius
museogràfics de comunicació o bé hauria de continuar prevalent l’aspecte
conceptual i estètic en la seva forma de presentació?
V. T. El que podem fer és oblidar la fi i concentrar-nos en els objectius. Els museus
d’art són una cosa molt especial. Es diferencien clarament d’aquells altres museus
en què l’objectiu prioritari no està present en el museu —és el cas dels museus de
ciència, universitaris, etc.— i, per tant, necessiten esdevenir, a partir d’una estructura museogràfica, vehicles de comunicació d’objectes absents. En el cas dels museus
d’art i d’arqueologia és a l’inrevés, l’objecte hi és present i és el protagonista. Per
tant, els museus d’art tenen poc a veure amb aquests altres tipus de museus. Encara que, certament, cada museu és un món i no hi ha formes aplicables en general.
Un dels riscs que hi ha quan s’insisteix molt en la comunicació, en el màrqueting, en la visió dels museus via internet, és que al final l’objecte acaba
convertint-se en un pretext. El que fem aleshores és banalitzar. Per això,
s’ha d’anar amb molt de compte. És important, doncs, que els museus d’art
continuïn proporcionant una visió estètica. Què, sinó? Ha de prevaldre i no
s’han d’utilitzar els objectes artístics per a altres funcions, perquè llavors el
que estem fent és utilitzar l’art com a il·lustració o com a coartada.
Molts cops es diu que als museus d’art n’hi ha prou a penjar les obres
d’art a les parets.
V. T. Per mi, els textos de les mostres són crosses per a gent que no sap
caminar. En un món ideal la gent hauria de caminar tota sola, hauria de
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fer-se el seu discurs, la seva pròpia història de l’art. Tot el
que li puguis dir no fa sinó reduir l’obra d’art a un discurs
i, precisament, l’obra d’art interessant és la que té múltiples discursos. Per tant, tot el que sigui verbalitzar-la és
empobrir-la. Per això, per mi, el visitant ideal és el que
no ho requereix. Ara, jo entenc molt bé que la gent pugui
necessitar determinades informacions sobre algun aspecte
que desconeix, algunes dades de context, etc. Però cal
anar amb compte, perquè ara s’està arribant a una situació inversa: la gent el que fa és llegir, escoltar i no mirar.
Els dispositius poden més que l’obra en aquests moments?
V. T. Exactament. Twitter, Facebook... Si tots aquests
elements serveixen realment perquè la gent visiti els
museus i n’obtingui una experiència directa, cal valorar-los positivament; però el perill és que molts cops
actuen com a elements virtuals dissuasius que substitueixen aquesta experiència i la fan prescindible. Si la
gent es queda a casa, llavors hem fracassat. El que estem fent és utilitzar l’art com a paper pintat.
Així doncs, no hi ha res que substitueixi l’experiència
directa de l’obra d’art.
V. T. Efectivament.
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Això es pot dir des de la perspectiva d’un amant de
l’art, però també creus que això ho podria dir un director o gerent d’una institució artística?
V. T. Un director sí. Amb un gerent es planteja un problema, que és el que tenen molts dels museus americans,
on posen gerents o fundraisers en lloc de directors, al
contrari que a Europa, on generalment s’escullen especialistes. El que és ideal és tenir les dues figures. Jo
sempre, per sort, he treballat amb un altre: jo ocupant la
direcció de l’àrea artística i un altre la del management.
El problema a què al·ludia apareix quan molts d’aquests
especialistes volen adaptar les estratègies del món dels
negocis. Tot es basa en la quantificació i no en la qualificació, s’inverteixen els termes. És quan el museu perd
la raó de ser. Els museus passen de ser intermediaris
entre l’art i el públic a utilitzar l’art per créixer com a
organització i convertir-se simplement en una pantalla,
utilitzen l’art com a efecte crida, i s’estableix una relació directa entre recursos financers i nombre de visites,
capgirant els objectius inicials.
Sovint l’art ha deixat de ser l’objectiu primer per convertir-se en un esquer per atrapar el nombre més gran
d’audiència. Els nombres han començat a qualificar d’una
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manera quantitativa el que és immaterial, com l’art i la
cultura, que no poden ser ni mesurats ni pesats. Això ha
provocat que els valors de coneixement, formació i tolerància inherent a l’art hagin estat substituïts per altres
merament productivistes i mercantils, i es corre el risc de
caure en un cercle viciós on es programa el que l’audiència
massiva vol, a la qual no se li dóna altra opció perquè és
l’únic que se li ofereix, ja que se suposa que és el que vol.
En l’altre extrem del binomi comunicatiu, els museus
d’art i especialment les seves exposicions han impulsat nous tipus de relació entre l’obra d’art i els seus
públics. En aquest sentit, els aspectes formatius sempre han gaudit d’un gran predicament, però ara també
s’obren noves possibilitats en la integració del públic.
Com creus que haurien d’actuar els museus en relació
amb aquest nou fenomen de la participació social?
V. T. Això és realment interessant quan la mateixa d’obra
d’art incorpora aquest sentit. Em ve al cap una exposició
de Franz Wets en el museu de Porto amb obres interactives.
A la planta baixa de la mostra se situaren les obres en què
encara era possible el joc interactiu i en la superior les que
ja no podien perquè pertanyien a museus i col·leccions.
Aquesta disposició subratllava la contradicció: obres que
neixen interactives i que després, per motius de conservació, deixen de ser-ho. Una situació que creà una certa
confusió entre el públic en veure’s obligat a no poder interactuar amb les obres en funció de la seva propietat.
D’altra banda, la interactivitat, el joc amb l’obra d’art,
esdevé una temptació per a molts programadors que
veuen en aquest aspecte un element d’atracció de públic, que pot servir per garantir les audiències. Però aquí
ja no estàs servint l’art, el que estàs fent és servir-te’n.
De tota manera, determinades pràctiques artístiques
contemporànies que possibiliten la participació social...
V. T. Sí, aquestes sí, però no s’han de programar únicament pel fet que incorporin aquesta mena d’atractiu
interactiu.
Tot aquest fenomen actual de buscar fórmules que possibilitin la participació del públic a partir d’altres dis-
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positius no expositius, com en el cas de les xarxes socials, creus que és una bona via, que s’hi ha d’insistir?
V. T. A mi em sembla ridícul que un conservador en
lloc d’estar investigant es dediqui al tema de les xarxes
socials perquè l’obliguen en el museu, entenent que és
una feina que ha de fer. En lloc de ser investigadors es
converteixen en divulgadors. Tot ha d’estar equilibrat
sense perdre de vista l’objectiu principal: la investigació no pot ser substituïda per la divulgació.
Però el que s’investiga ha de ser divulgat?
V. T. És clar. Però s’ha de tenir temps per investigar.
Si no el que fas és ser superficial, un dels riscos de les
xarxes socials. A més el que s’investiga no té per què
divulgar-ho l’investigador, ho pot fer la institució i ho
pot fer de mil maneres, no té per què fer-ho amb tuits.
Què pot divulgar-se en quatre ratlles?
Un dels efectes de l’actual conjuntura de crisi econòmica a Europa i concretament a Espanya ha estat la
disminució de les aportacions públiques a les institucions culturals, i s’ha subratllat la necessitat de
cercar fórmules de col·laboració entre les administracions públiques i la iniciativa privada. Amb la teva
experiència, quins perills —programes condicionats,
desviacions de la inversió pública, etc.— i bondats
—la independència dels vaivens polítics— hi veus i on
caldria centrar els esforços?
V. T. Aquesta col·laboració público-privada s’havia
d’haver buscat molt abans. Ara potser és una mica tard.
En el cas del Museu de Serralves i en la Tate les aportacions eren al cinquanta per cent entre la part pública i
la privada. Aquesta relació aportava avantatges, no inconvenients. A Anglaterra a cap polític no se li acudiria
opinar sobre algun programa. Algú ho va fer i va haver
de dimitir. A la Gran Bretanya és molt clara la separació
de poders. En el cas portuguès, a la Fundació Serralves la representació publica era minoritària, encara que
aportés el cinquanta per cent, i per tant no hi havia ingerències. Això a Espanya és impensable. El perill que
les aportacions a un museu siguin exclusivament públiques, com a Espanya, possibilita que el polític pensi que
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el museu és la seva finca particular i hi desenvolupi un
sentit patrimonialista. Això és un desastre. Els museus
han de tenir autonomia per poder complir els seus objectius, treballar a llarg termini i no a curt.
Crec que la millor fórmula és treballar al cinquanta per
cent. És molt difícil que la part privada es posi d’acord
a imposar una línia en concret, tot i que pot passar com
en el cas del MOCA de Los Angeles, on hi ha l’Eli Broad,
que controla el museu perquè és qui l’ha rescatat de la
fallida una o dues vegades i es considera amb el dret de
controlar-lo. Aquí també hi ha un gran perill. És com
si fos un polític que posa els diners o un col·leccionista
que té interessos particulars, que poden col·lidir amb els
de la institució museística. En aquest sentit, cal demanar la màxima transparència. En països on no hi ha tradició de considerar aquests problemes, com els del sud
d’Europa, es genera un conflicte d’interessos. A la Tate,
per la llei de la transparència, qualsevol podia saber la
meva agenda —menys les coses privades—, on viatjava,
quan viatjava, a qui anava a veure, tot, absolutament
tot. Transparència total. Per tenir autonomia s’ha de ser
transparent.
Ara estàvem parlant de l’aportació privada a equipaments públics, però actualment s’està produint un altre fenomen, que és l’aportació pública a equipaments
privats sense contrapartides.
V. T. Hi ha una sèrie de recomanacions i regles de bones
pràctiques emeses per l’ICOM que caldria seguir. Quan
hi ha una inversió pública s’han de seguir uns paràmetres, ha de tenir uns beneficis. La pregunta que cal fer
és: quan aquesta col·lecció privada se’n vagi, que passarà? Això ens porta a considerar altres problemes, com
ara els dipòsits als museus. Jo sempre he defensat que
els dipòsits que no tenen la possibilitat d’incorporarse definitivament cal no acceptar-los, perquè això induex a l’error de creure que has omplert un buit de les
col·leccions, però si aquest dipòsit desapareix posteriorment t’adones que ja és impossible tornar a omplir-lo,
tant per questions de preu com d’oportunitat. Cal insistir per això en les polítiques d’adquisició, és bàsic.
Malgrat tot, en el cas de l’acceptació de dipòsits s’han
d’establir determinades condicions, com ara poder fer
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la primera opció de compra en cas que es vengui i a
un preu inferior al del mercat. Com a mínim, sempre
s’hauria d’establir el dret de tempteig.
Altre cop apareix el perill de voler ser més del que realment s’és. Una col·lecció no és fa ni en un ni en quatre ni en cinc anys. Es fa al llarg de molt de temps.
Jo proposo: comencem, manifestem el que som i anem
creixent amb el que pot ser nostre. Això eliminarà el
perill que allò que era, allò que hi havia, desaparegui.
Recentment el MNAC i el MACBA han signat un acord
de delimitació de les seves col·leccions que, d’alguna manera, sanciona definitivament el model de museus nacionals adoptat en el cas català, a la manera de les Tate
angleses i contràriament al model cronològic francès o
espanyol. Quins avantatges i problemes hi veus, a partir
de la teva experiència al capdavant de la Tate Modern?
V. T. La gent es pensa que hi ha diverses col·leccions a les
Tate, però només n’hi ha una, la col·lecció Tate, i cadascuna de les anomenades Tate utilitza aquesta col·lecció de
manera diferent, encara que coordinada. A banda, hi ha
un conveni entre la Tate i la National Gallery per delimitar els seus rols respectius, a partir d’una data concreta:
1900. Realment és una data arbitrària, plena de conflictes i d’àrees fosques. La National Gallery té la temptació
d’entrar en l’art modern perquè és més atractiu a l’hora
de captar fons i donacions. Però cal tenir molt present
que no podem competir en el mercat d’adquisicions ni
buscant possibles donadors. No té cap sentit. S’ha de tenir
molt clar quines són les respectives àrees.
La frontera de les col·leccions és una mica porosa.
Però on hi havia més problema era en els programes.
No podien tenir limitacions. Per què la National Gallery no pot presentar art contemporani en funció de
la seva relació amb la col·lecció? I a l’inrevés, per què
la Tate no pot programar artistes que tot i ser del segle
xix encara estan parlant avui als pintors actuals com a
font d’inspiració? En la programació s’ha de ser obert,
sempre que tot estigui degudament justificat. Però pel
que fa a les col·leccions s’ha de ser molt clar, perquè si
hi ha pocs recursos i encara competim entre nosaltres la
situació es torna insostenible.
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Hi hauria d’haver, doncs, una coordinació exquisida i
màxima entre els museus?
V. T. Sí, sobretot a l’hora de fer les adquisicions. De fet,
nosaltres tenim sempre uns comitès d’enllaç formats per
curators de les institucions implicades que es reuneixen
per mirar de resoldre els possibles conflictes.
En els darrers vint anys han proliferat en el nostre
país noves plataformes de producció i difusió de l’art
més actual. I això s’ha produït en un context museístic definit per la existència prèvia d’un bon nombre
de museus d’art, gairebé un terç del mapa museístic.
Quina hauria de ser la relació i el rol a jugar per cadascun, tant en relació amb la programació com amb
la generació i enriquiment de col·leccions?
V. T. En principi, un centre d’art no té col·lecció. El que
diferencia els museus d’aquests centres és precisament la
col·lecció. Si tens col·lecció ets un museu. Hi ha molts
que anomenant-se centres pensen que són més moderns,
tenen por a la paraula museu. I el problema no és el nom,
és el contingut, és l’activitat. El que no té sentit és que
hi hagi un centre amb col·lecció i un museu en el mateix lloc i que tinguin els mateixos objectius. És absurd.
Cadascun ha de tenir la seva personalitat i ocupar espais
que no estan prèviament ocupats. Però fer centres és el
més fàcil. Als polítics els encanta inaugurar edificis, en-

Entrevista

cara que després no puguin alimentar-los. Però sempre
cal preguntar-se abans: on serem d’aquí a deu, a quinze
anys? Si no pots garantir-los el futur val més no fer-los.
És millor que et dediquis al que ja existeix i donar-li una
vida llarga i adequada. Molts d’aquests centres no havien
d’haver nascut perquè no van néixer dotats dels recursos
necessaris per afrontar una llarga vida, sinó per motius
d’oportunitat política i d’imatge.
Finalment vols afegir alguna altra cosa?
V. T. Hem parlat de temes relacionats amb l’actualitat.
Però a mi el que més m’interessa són els museus, no el
món dels museus, m’interessa l’art, no el món de l’art.
Deixem aquests mons i centrem-nos en el que hem de
fer, en l’essència, en els motius pels quals un museu justifica la seva existència. Hem de combatre el perill que
alló que és accessori es converteixi en principal.
En un moment de crisi com l’actual apostar per l’art i
la cultura és apostar per la creació d’una riquesa per
al present i per al futur que pot contribuir que aquest
món sigui un lloc millor per viure. Els descobriments no
són només geogràfics i científics sinó també culturals.
I per a aquells amb una mentalitat més utilitarista, una
formació cultural rica pot contribuir certament a ferlos trobar solucions imaginatives a problemes presents i
futurs i a confrontar el món amb més capacitat crítica.
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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.

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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