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El 2004, fruit de la col·laboració del Museu d’Història de Catalunya i de l’Associació de Museòlegs de

Catalunya, apareixia en el món del patrimoni cultural del nostre país –orfe d’una iniciativa sòlida d’a-

questa naturalesa– el primer número de la revista Mnemòsine, que portava el clarificador subtítol de

Revista Catalana de Museologia. Avui, teniu a les mans el número quatre d’aquesta publicació.

Amb un gran esforç –potser no prou reconegut per qui ho havia de fer– i navegant no pas sempre a favor

d’un corrent que ens esperonés a tirar endavant, un grup de professionals de les institucions esmentades

hem aconseguit donar continuïtat a un projecte que ens il·lusionava i que ho continua fent, passats

aquests anys, cada dia més.

Mnemòsine va néixer com una revista anual de reflexió museològica. A Catalunya i arreu del món. Perquè

massa sovint hem avançat poc conceptualment parlant. D’altra banda, la migradesa dels recursos desti-

nats als museus per part de les administracions –àdhuc reconeixent l’esforç que algunes, sobretot en l’àm-

bit local, realitzen– i la irreflexiva i desprogramada proliferació d’aquests no han afavorit la necessària

renovació que a tot equipament de l’ordre que sigui li cal a mesura que van passant els anys. És possi-

ble, també, que els museòlegs hàgim de reconèixer que no pas sempre hem estat capaços d’oferir una

alternativa programàtica consistent en forma de reflexió que tingués una viabilitat política real.

Aquesta manca de consens ampli dels professionals ha deixat els museus en mans de polítiques partidà-

ries canviants i que no han tingut o no tindran una continuïtat a llarga durada, aspecte, aquest darrer,

imprescindible a l’hora de construir un futur que assoleixi la solidesa exigible. La vella dita de “tants caps

tants barrets” ha planat com una ombra que ha enfosquit el futur dels museus catalans.

Durant molts anys, les polítiques culturals dels dos grans poders polítics del país, situats a banda i banda

de la plaça de Sant Jaume de la capital del Principat, ha impedit, amb alguna excepció, coordinar i sumar

els limitats recursos disponibles i posar-los al servei d’una programació coherent i de llarga durada.

I, quan aquest poder s’ha unificat, han sorgit iniciatives improvisades, amb escàs consens dels sectors

implicats en la museografia del país, i més amatents a enunciar un somni conceptual discutible i difícil

de realitzar per causa, també, de la paorosa manca de recursos, en què, una vegada més, són castigats

aquells que voldrien –aquesta bona intenció no els ha de ser regatejada– millorar un present que pro-

gressa amb massa lentitud.

En el seu dia, des de Mnemòsine vam iniciar la reflexió sobre el futur dels nostres museus. Primer, van

ser els museus militars –confiem que llegiran aquell monogràfic del 2004 aquells que han d’oferir al país

una alternativa interessant, no basada només en una actitud iconoclasta i demagògica–, per al museu del

Castell de Montjuïc. El 2005, quan feia quinze anys que tenia vigència la Llei de museus, el nostre dos-

sier monogràfic repensava diversos aspectes del que aquesta normativa legal havia impulsat, del grau del
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seu acompliment i de les mancances que presentava. En ocasió del desè aniversari de la inauguració del

Museu d’Història de Catalunya, el número tres de Mnemòsine, corresponent a l’any 2006, destinava la

part central a analitzar el que havien estat els museus d’història i a fer suggeriments de naturalesa diver-

sa sobre què podien o havien de ser en el futur.

El número de la revista que teniu a les mans, el quatre, està dedicat als museus d’etnologia. Com sempre,

hem fixat la mirada en una doble direcció: el que s’ha fet i el que s’està fent arreu del món –en aquest

cas, a Europa i a Amèrica– i el que, més aviat, no s’ha fet i es podria fer a Catalunya, concretament en

la gestió del patrimoni etnològic. De l’evident oportunitat del que diuen els diversos articles d’aquest

número, redactats per experts de nostre país i d’altres indrets de fora, no cal parlar-ne en el moment –amb

un cert retard en relació amb l’any que correspon a aquest número quatre– en què la Mnemòsine del 2007

serà dipositada a les bústies dels destinataris o posada a les prestatgeries de les llibreries que ens ajuden

a difondre-la.

Així doncs, com va dir el poeta andalús, en el nostre caminar anual anem construint un camí al servei

d’un futur millor per als museus del país. Amb una gran discreció i una bona dosi d’humilitat, però amb

la certesa ferma que estem treballant en el que la nostra responsabilitat ens dicta que hem de continuar

fent en el futur.

Carme Clusellas

Presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya

Jaume Sobrequés i Callicó

Director del Museu d’Història de Catalunya
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Els museus són col·leccions i conservadors que les estu-
dien i posen en relleu. La destinació final en són els
públics que gaudeixen i aprenen de les peces i de les
investigacions que n’han fet els estudiosos. El seu objec-
te gairebé sempre és preservar i conèixer millor el pas-
sat, però el seu objectiu és servir el futur, les noves
generacions, que, sense aquesta feina de preservació, no
haurien tingut manera d’accedir al que feren o pensaren
els seus avantpassats. Tanmateix, el que sembla preocu-
par més als polítics del país, de tot tipus d’ideologia, són
els edificis i les audiències. És a dir, la primera prioritat
sempre és fer un nou edifici, si és possible en un lloc
adequat per als interessos urbanístics, econòmics i a
vegades polítics de la ciutat o el poble i, a més, que
pugui convertir-se en un símbol o una icona. De vega-
des l’operació és a la inversa i no cal tan sols construir
un nou edifici, perquè del que es tracta és de reutilitzar
algun monument o casal emblemàtic i la solució, és clar,
és posar-hi un museu, encara que sigui virtual o inven-
tat. Les audiències, d’altra banda, són un concepte diferent
del del públic. Les audiències s’han d’entretenir, no pas
formar i, per tant, el que compta és aconseguir el màxim
de gent possible per tal d’atraure la població o el barri a
un gran nombre de persones. És un concepte lligat econò-
micament al turisme, una indústria depredadora que, tan-
mateix, aporta molts llocs de treball i s’ha convertit en un
dels principals mitjans d’oci de la nostra societat.

Tots som turistes i és inútil posar-s’hi en contra. També
s’entén que una ciutat o un poble mirin de créixer eco-
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CATALINA SERRA
Periodista

Professionals i públics

La autora reflexiona sobre el papel de los profe-
sionales de los museos, los políticos y los ciudada-
nos, ante la desproporción de inversiones y esfuer-
zos dedicados al «escaparate» de los museos frente
al trabajo científico y cultural que desarrollan
estos centros. El nuevo plan de museos presentado
recientemente prevé la creación de dos macromuse-
os, el de Ciencias Naturales y el de Sociedad, ambos
resultado de la suma de otros centros más peque-
ños, aduciendo razones conceptuales, económicas y
mediáticas. La autora defiende la necesidad de
reforzar el aparato científico de estos centros más
allá de las cuestiones formales, y apuesta por la ges-
tión técnica y científica de los equipamientos como
gran reto de las instituciones públicas.

The author reflects on the role of professional staff
in museums, politicians and the public, in view of
the disproportionate investment and effort put into
museums as «showcases» compared with the scien-
tific and cultural work that goes on within them.
The new museums plan put forward recently provi-
des for the creation of two macromuseums, a
Science Museum and a Museum of Society, both the
result of merging a number of smaller centres,
adducing conceptual, economic and media-related
reasons.  She defends the need to put the reinforce-
ment of scientific facilities in museums ahead of
purely formal questions and proposes that their
technical and scientific management should be seen
as a major challenge for the public authorities.



nòmicament i social fent servir l’ham de la cultura. El
que no té sentit és la desproporció d’inversions i esfor-
ços que hi ha entre l’aparador i la feina científica i cul-
tural. Cal entendre que el desenvolupament d’un país
requereix un temps i que hi ha treballs i estudis que no
tenen un resultat immediat, quantificable o mostrable.
Si un museu no té gaire públic, però les col·leccions
valen la pena i, a més, la política d’adquisicions, dipò-
sits o donacions és constant i a llarg termini; si hi ha un
equip d’estudiosos i conservadors que restauren, inves-
tiguen i posen en relació les peces, no és un malbarata-
ment de diners públics, sinó una inversió de futur tan
necessària com els laboratoris d’investigació biològica.
El problema és que normalment els equips dels museus
solen ser precaris, no hi ha gaires diners per a la recer-
ca i encara menys per incrementar les col·leccions o per
fer publicacions, i sembla que tots (mitjans de comuni-
cació, polítics, ciutadans i fins i tots responsables dels
museus) estiguin només preocupats per la visibilitat
pública, pels nous projectes i per les audiències.

Aquests darrers temps hem tingut prou exemples de nous
projectes. A Barcelona ara mateix n’hi ha uns quants en
marxa. Seguint la política –noucentista?– d’aglutinar les
col·leccions en macromuseus (una teoria defensada les
darreres dècades per Oriol Bohigas i que encara no ha
tingut, sembla, un contrapunt), està previst construir a
Glòries el Museu o Centre del Disseny. El nom encara no
està clar, tot i que ja hi ha els diners per fer l’edifici.
Potser té sentit un centre del disseny modern i innovador,
però el més discutible és que aglutini les col·leccions de
museus petits i interessants, durant anys deixats de la mà
de Déu, que tenen sentit per ells mateixos i que, ben
dotats, amb força investigadors que preparin amb temps
exposicions i publicacions i amb una política d’adquisi-
cions clara i valenta, podrien ser referents en àmbits tan
diversos com la ceràmica, les tradicions populars i la
moda. Aquí durant molt temps s’ha emprat l’estratègia de
deixar morir els centres per tal de justificar la necessitat
de tancar-los o compactar-los. 

El debat ve de lluny i està clar que hi ha diverses opi-
nions respecte a això. A més dels museus del que es
podrien anomenar «arts decoratives» o «arts aplicades», el
nou pla de museus presentat al gener també preveu la
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creació d’altres dos macromuseus, el de Ciències Naturals
i el de Societat, ambdós resultat de la suma d’altres cen-
tres més petits les col·leccions dels quals tenen, o no, una
certa relació que permet fer un discurs museogràfic uni-
tari. La compactació té raons conceptuals (com que les
col·leccions no són prou fortes i competitives, millor reu-
nir-les per tal de crear un discurs transversal amb el
millor de cada casa), econòmiques (és més barat construir
un sol centre on els serveis generals estiguin unificats
que rehabilitar-ne molts que requeriran un manteniment
i personal específic) i mediàtic (per al públic i les revistes
pot ser més atractiu un gran museu que no pas molts de
petits). Els partidaris dels museus petits o disciplinaris, tot
i la rebel·lió d’alguns professionals com els arqueòlegs,
sembla que han perdut la batalla ja fa temps i ara, un cop
presa la decisió, el debat se centrarà només en la forma i
el discurs que caldrà fer en aquests nous macromuseus.
O, com sempre, en la ubicació i la forma de l’edifici que
els acollirà. 

El cas és que, tenint en compte l’experiència passada,
especialment al MNAC, caldria que el debat fos obert i
seriós, sí, però també que hi hagués una feina paral·lela de
treball intern en cada centre que permetés avançar en la
investigació i ampliació de les col·leccions pròpies i en la
preparació de l’equip humà que els ha de portar endavant.
La prioritat ara és reforçar l’aparell científic d’aquests cen-
tres amb incentius a la recerca, beques i ajuts per a esta-
des a l’estranger per tal de conèixer altres experiències.
Durant aquests anys de debat conceptual, la inversió en
capital humà hauria de ser proporcional a la que es farà
després en la pedra i l’espectacle audiovisual. Per conver-
tir aquests museus en quelcom més que llocs d’oci, turis-
me o propaganda, cal preparar-se per ser centre de refe-
rència en l’estudi i la difusió científica amb un programa
ampli d’estudis, publicacions i difusió acadèmica i peda-
gògica. El prestigi dels professionals és tan important com
el valor de les peces exhibides. Afortunadament, tot i que
sense gaire convicció per part dels polítics i certs sectors
de l’entorn cultural, cada cop més s’està acceptant el sis-
tema de concursos i l’aposta per la gestió tècnica i cientí-
fica dels equipaments. 

Vivim moments interessants de canvi. Veurem si hi ha
el mateix interès per reforçar el coneixement i la cul-
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tura a llarg termini com el que hi ha per inaugurar,
gairebé sempre amb retard, els museus faraònics que
es tenen programats. Aquest serà el gran repte de les
institucions públiques, en especial de la Generalitat i
els ajuntaments implicats, però també ho hauria de ser
dels agents privats (fundacions de caràcter financer o
empresarial) que fins ara han estat absents del debat i
preocupats de moment sols per un patrocini fals i petit
que emmascara un afany publicitari més que no pas
un interès real pel bé comú. Els diners públics no
donaran per tot i més quan s’està en un moment de
creació i reforç necessari de les xarxes dels museus
locals. La responsabilitat pública radica a fomentar el
coneixement i la cultura i, si es vol, potser la dels
agents privats hauria de ser la d’ajudar a la seva difu-
sió. Les institucions han de ser ambicioses; els privats,
generosos. Als professionals els queda la feina d’asso-
lir el màxim prestigi internacional en cada una de les
seves especialitzacions, per tal que en el futur la seva
participació sigui inqüestionable.
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Els museus etnològics: 
nous desafiaments, noves perspectives 

- - - - --- - ---~- ~ ------



El panorama dels museus etnològics està canviant ràpidament. Si fa uns anys es par-
lava de la crisi dels museus etnològics, des de fa un temps nous projectes i propostes
de renovació estant sorgint arreu del món. La situació dels museus d’etnologia, tan-
mateix, és molt diversa i hi ha quatre grans tipus de museus etnològics, cadascun dels
quals presenta problemàtiques diferents: els museus que tracten de les altres cultures,
creats a partir del colonialisme o de les tensions amb les societats autòctones; els
museus sobre les pròpies cultures, hereus dels moviments folkloristes romanticistes o
de les propostes de la nova museologia; els museus a l’aire lliure i els ecomuseus, una
forma de museologia innovadora i ben diferent a les altres, i els museus etnològics
locals, orientats sobretot al desenvolupament territorial.  

Els debats sobre com mostrar la cultura han afectat tant els grans com els petits
museus etnològics. Si bé molts dels antics museus han renovat del tot els seus
continguts, en molts casos els museus han envellit fruit de les seves contradic-
cions, la manca de mitjans i la incapacitat d’avançar vers nous discursos. Però al
costat d’aquells “vells” museus trobem els “nous” museus etnològics que han sus-
tentat, potser conjuntament amb els museus d’història i de la ciència, gran part
dels qüestionaments de la museologia contemporània i han fet avançar els
museus cap a noves formes de representació. 

Les polèmiques suscitades ja fa anys arran de la creació dels museus de les
Civilitzacions del Quebec i del Canadà, i més recentment les sorgides a l’entorn de la
creació del nou Museu Quai Branly, el tancament del mític Musée des Arts et Traditions
Populaires per obrir un museu sobre les Civilitzacions Mediterrànies i Europees a
Marsella, els projectes del Museu de les Confluències a Lió, o els museus de la Bretanya
o d’Escòcia, són alguns exemples dels amplis debats que ha generat el desenvolupa-
ment dels museus etnològics. I podríem afegir-hi els debats sobre la representació de
la societat que en fan els ecomuseus, sobre les reivindicacions de les cultures autòcto-
nes respecte a l’espoli que n’han fet els museus de la seva cultura material o sobre el
futur dels museus locals. Les polèmiques a l’entorn de tots aquests museus són inten-
ses, perquè tracten de temes candents i propers a la gent. Les col·leccions etnològiques
són al cor de les tensions del colonialisme, de les relacions multiculturals, del nacio-
nalisme, dels problemes quotidians, de les identitats locals, de les transformacions i els
canvis econòmics, de les ideologies, dels debats territorials. No poden ser, mai, museus
neutres, i per això sempre són museus polèmics. 

En el cas català, la situació també és ben diversa. Malgrat la manca de museus de
caràcter nacional, a escala local hi ha un bon nombre d’experiències certament
reeixides, tant per la seva funció social de contribució al desenvolupament socio-
comunitari com respecte a les seves presentacions museogràfiques. Experiències
que, en tot cas, tenen una forta incidència sobre el territori i que han pogut fun-
cionar malgrat una greu manca de suport nacional. 

Els textos presents en aquest dossier tenen una procedència diversa. Les aportacions
d’Hainard, Viatte, Bjorklund i Bergeron responen a les presentacions que els autors van fer
durant la celebració del col·loqui que va organitzar l’Institut Català d’Antropologia i el
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona al 2005 sobre els
museus etnològics. Els articles permeten copsar els grans debats que caracteritzen la muse-
ologia etnològica contemporània, ja que ens presenten alguns dels museus de referència més
reconeguts internacionalment. Els altres articles, per contra inèdits, ens presenten de mane-
ra general l’evolució i les perspectives dels museus etnològics arreu del món (Roigé) i la pro-
blemàtica concreta d’aquests museus a Catalunya (Rueda, Abella, Carles Garcia i Fornés).

Aquest dossier havia estat concebut abans a la polèmica que ha comportat, a
Catalunya, el nou Pla de Museus i la proposta de creació d’un nou museu de societat
encara sense nom ni objectius concrets. També ha coincidit, el passat mes de març,
amb la signatura del conveni entre la Generalitat i set museus per impulsar la creació
de la Xarxa de Museus per a la Difusió del Patrimoni Etnològic de Catalunya, que pre-
tén articular polítiques comunes de millora de la gestió de les col·leccions i dels equi-
paments i el desplegament de programes de treball conjunt. Estem, doncs, en un
moment de definició de nous reptes i perspectives per als museus etnològics. Esperem
que la mirada internacional i catalana que aporta aquest dossier pugui ser útil i con-
tribueixi al debat sobre el futur dels museus etnològics al nostre país. 

NADJA MONET I XAVIER ROIGÉ 
Universitat de Barcelona

Detall de l’edifici del Musée du quai Branly. 
© Musée du quai Branly, foto Nicolas Borel
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19 DEL MUSEU ETNOLÒGIC AL MUSEU DE SOCIETATDossier

Des de fa un parell de dècades s’ha dit molt que els museus d’antropolo-
gia estan en crisi. En molts casos, incapaços de renovar del tot els seus
continguts, els museus han envellit fruit de les seves contradiccions, la
manca de mitjans i també de propostes per avançar cap a nous discursos.
Durant els noranta, molts museus van anar perdent els favors del públic i
fins i tot l’amenaça de tancament estava present en molts dels museus
antropològics, tant en els especialitzats en les pròpies cultures locals o
nacionals (hereus del romanticisme i del folklore), com en els que tracten
de les altres cultures (hereus del colonialisme i de l’exotisme). 

Les causes d’aquesta crisi són múltiples, però podríem assenyalar-ne tres
tipus de raons. D’una banda, trobem les causes disciplinàries, pel fet que
les recerques de l’antropologia social no fan referència a la cultura
material, sinó a fenòmens socials més difícils de mostrar en l’espai
expositiu (Desvallées, 1992). En segon lloc, trobem els motius socials,
essencialment la pèrdua de l’interès del públic per les altres cultures o
bé per la cultura del passat, tenint en compte els canvis socials en el
context de la globalització. Però hem d’assenyalar, també, les raons polí-
tiques, sobretot els canvis en les relacions amb les altres cultures en el
postcolonialisme i la redefinició de les identitats tribals, nacionals i dels
estats nació. Com assenyala Bestard (2005), «ja no és possible exhibir a
un altre distant, sinó que ens exposem a nosaltres mateixos, aquest con-
junt de ciutadans multiculturals que poblem les ciutats». Potser això és
el més greu: que una gran part dels museus etnològics ens presentin

Del museu etnològic al museu de societat1

XAVIER ROIGÉ I VENTURA
Antrópoleg i professor d’Antropologia Social i de Museologia de la Universitat de barcelona

Desde hace dos décadas se habla de las crisis de
los museos de antropología. En muchos casos, los
museos han envejecido como resultado de sus con-
tradicciones, de la falta de medios y también de las
propuestas para avanzar hacia nuevos discursos.
Para afrontar esta realidad, durante las últimas
décadas los museos etnológicos buscan nuevas fór-
mulas, y planteamientos que den un nuevo sentido
a sus colecciones. El artículo muestra este proceso
de reinvención de los museos etnológicos a partir
de estrategias y modelos bien diversos.

For a couple of decades now there has been talk of
a crisis in anthropology museums. In many cases,
such museums have become dated because of their
own contradictions and of a lack both of resources
and of ideas for moving on to a new discourse. To
confront this situation, in recent decades ethnolog-
ical museums have been seeking new formulas and
standpoints that would give a new sense to their
collections. The article describes this process of the
reinvention of ethnological museums on the basis
of a wide variety of strategies and models.

1 Vull agrair a Laia Aleixandri la seva ajuda en
l’elaboració d’aquest article.
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només visions del passat de la societat, sense reflexionar sobre el nostre
present i els nostres temors. 

Per fer front a aquestes contradiccions, durant les dues darreres dècades els
museus etnològics cerquen noves fórmules, nous discursos i plantejaments
per poder donar un nou sentit a les seves col·leccions. En els museus etno-
lògics bufen nous vents que estan renovant la seva atmosfera, els seus con-
tinguts, els seus objectius i les formes de comunicació. Molts museus etno-
lògics s’han reinventat a si mateixos amb propostes sobre les seves prioritats,
sobre les seves formes d’exposició, sobre la seva missió i, fins i tot, sobre el
mateix concepte de museu. Les alternatives són múltiples. Els museus cana-
dencs de la civilització ja ens han ensenyat des de fa més de quinze anys que
és possible atreure el públic i aconseguir crear institucions que permetin
reflexionar sobre el nostre passat, present i futur amb museografies atracti-
ves. Però potser ha estat el fet que museus paradigmàtics i que han marcat
una fita en la història de la museologia etnològica, com el Musée de
l’Homme o el Musée des Arts et Traditions Populaires de París, hagin tancat
les portes (per reconvertir-se o, millor, per reinventar-se en noves i polèmi-
ques propostes com el quai Branly o el futur Musée des Civilisations
d’Europe et de la Mediterranée), el que ha generat una major polèmica sobre
el futur dels museus etnològics. 

1

1. Musée Dauphinois. Grenoble. Exposició perma-
nent Gens des Alpes. Fotografia: Xavier Roigé
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En aquesta primera dècada del segle XXI, el panorama dels museus etnolò-
gics s’està transformant profundament i –com afirma Segalen (2005:287)–
el paisatge d’aquests museus serà ben diferent en pocs anys: «Alguns
museus moren, d’altres es regeneren, d’altres neixen». Estem assistint, en
definitiva, a un procés de reinvenció dels museus etnològics a partir d’es-
tratègies i models ben diversos, alguns dels quals veurem en les pàgines
següents.  

DEL MUSEU REGIONAL AL MUSEU DE SÍNTESI 

Des dels primers museus etnològics es va procurar realitzar una síntesi
que permetés la presentació general d’una societat en els seus aspectes
geogràfics, culturals i socials. Experiències com els museus regionals o els
museus antropològics de finals del segle XIX i de la primera meitat del XX

van intentar plantejar una presentació general d’una cultura, un èmfasi
que també caracteritzà molts dels museus comarcals dels vuitanta. De fet,
molts d’ells semblen museus clònics amb un mateix esquema que inclou
una presentació del medi, un recorregut històric (prehistòria, vestigis del
món antic, època medieval i moderna) i un recorregut etnogràfic per les
formes de producció tradicionals i dels diferents elements festius, religio-
sos i familiars. Però això planteja un problema molt important: com abor-
dar una síntesi d’aquests aspectes? Com representar tots els elements

2 3

2. Musée Dauphinois. Grenoble. Exposició perma-
nent Gens des Alpes. Fotografia: Xavier Roigé

3. Musée Dauphinois. Grenoble. Exposició tempo-
ral sobre ceràmica. Fotografia: Xavier Roigé
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d’una societat sense caure en un reduccionisme o en un discurs lineal que
sovint està carregat d’una forta identitat? Com renovar les presentacions
que aniran quedant obsoletes? 

Molts museus de síntesi han arribat a la conclusió que una presentació
general de la cultura d’una societat resulta impossible, com si es tractés
d’una monografia o un estudi de comunitat. Guibal, antic director del

6 7

4 5
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Musée Dauphinois i que va fer un projecte no realitzat de renovació del
Musée des Arts et Traditions Populaires, assenyalava clarament les difi-
cultats de fer funcionar un museu de societat com si fos d’art i proposa-
va de manera molt didàctica la necessitat de reconvertir el museu de sín-
tesi en un museu que renovi constantment les exposicions: “No es pot fer
funcionar un museu de societat, un museu de civilització com si fos un
museu d’art. Al Louvre es veurà la Gioconda o la Venus de Milo. Aquestes
obres han de ser allà, visibles tots els dies. Però en canvi no es va a l’ATP
per contemplar un objecte, encara que la qualitat estètica d’algunes de les
nostres peces sigui destacable. Aquests objectes no són interessants més
que dins d’una situació. Més que una exposició permanent del nostre fons,
impossible d’assegurar, cal privilegiar les exposicions temporals (les mira-
des sobre el patrimoni evolucionen ràpidament) (...) Han de fer-se moltes
inauguracions durant l’any. I cada inauguració ha de ser un esdeveniment”
(De Roux, 1992). Gràcies a la constant renovació dels continguts, els
museus poden abordar temes molt més diversos i alhora plantejar diferents
punts de vista. D’aquesta manera, molts museus de síntesi han renunciat a
l’exposició permanent i s’han plantejat partint d’exposicions temporals,
cosa que permet renovar els continguts i també fa possible aconseguir més
públic del que tornaria al museu a veure la mateixa exposició.

El Musée Dauphinois és no sols un bon exemple d’aquesta opció, sinó que
es tracta d’un museu que ha tingut una influència decisiva en molts pro-
jectes posteriors. Inaugurat el 1968 en un antic convent, es defineix «com
un museu de patrimoni regional consagrat a les cultures i als homes que
han fet aquella regió, des de la Prehistòria fins al patrimoni que actual-
ment és en procés de constitució.» El Dauphinois disposa de prop de qua-
tre mil metres quadrats destinats a la presentació anual de tres o quatre
exposicions consagrades generalment al patrimoni regional, però també a
altres temes i cultures. El museu proposa dues exposicions de llarga dura-
da, que actualment són Gens de l’Alpe, una presentació de les formes de
vida a la muntanya al segle XX, i La gran histoire de l’ski, dedicada al
turisme d’hivern i a la cultura de l’esquí. A més, el museu presenta nom-
broses exposicions temporals d’una durada de sis a catorze mesos, sobre
el patrimoni regional de l’Aude i dels Alps i també sobre les altres cultu-
res estrangeres presents a la regió. Especialment interessant va ser un cicle
de tres exposicions dedicades a la immigració (De l’Isère au Maghreb;
Mémoires d’immigrés; Racines. Greniers et protections dans l’Atlas maro-
cain), realitzades a partir de la col·laboració de marroquins de la regió de
l’Isère, que explicaven les seves condicions de vida actuals, la memòria del
passat i les formes de vida de la societat d’on venien.

Malgrat tractar-se d’un museu ubicat en una ciutat de només 150.000
habitants, el museu ha estat reconegut internacionalment per la qualitat
de les seves exposicions, per l’originalitat del seu sistema i per la tasca del

4. Exposició Mémoires. Musée de la Civilisation.
Quebec. Fotografia: Xavier Roigé

5 i 7. Musée Dauphinois. Grenoble. Exposició perma-
nent La gran història de l’esquí. Fotografia: Xavier
Roigé

6. La representació de les cultures autòctones al
Canadian Museum of Civilization. Gatineau (prop
d’Ottawa). Fotografia: Xavier Roigé
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seu conservador, Jean Claude Duclos, creador també d’altres interessants
museus a la ciutat, com el Musée de la Resistance et de la Déportation i
del d’història Musée de l’Ancien Évêché. Es parla, fins i tot, d’una trilogia
dels museus etnològics més destacats a escala mundial, que inclouria el
Dauphionis, el de la Civilisation del Quebec i el d’Ethnographie de
Neuchâtel. En tots els casos, l’eix central del museus el constitueixen les
exposicions temporals, més que no pas la conservació i presentació per-
manent de les seves col·leccions.

ELS MUSEUS DE CIVILITZACIÓ: L’EXPERIÈNCIA CANADENCA

Mentre que a Europa la major part dels museus etnològics tradicionals
eren en crisi a finals dels vuitanta i principis del noranta, al Canadà la
peculiar situació sociopolítica d’aquest país i el paper dels autòctons o les
primeres nacions en la ideologia nacional van comportar l’aparició de
grans projectes de museus de societat, amb una fusió de diverses discipli-
nes, fonamentalment la història i l’antropologia (Iniesta, 1994a i 1994 b).
Gairebé en paral·lel es van crear dos museus de nom similar, però de contin-
guts i discurs museològic molt diferents, que han tingut una gran influència
en el món: el Canadian Museum of Civilization i el Musée de la Civilisation.
Les coincidències en el nom expressen una certa competitivitat entre les
administracions implicades, ja que el primer va ser promogut pel govern fede-
ral canadenc i el segon, per la província del Quebec, per la qual cosa ambdós
responen a un discurs identitari diferent. Però no sols tenen diferències per la
identitat que representen, sinó també pel seu model museològic i pel seu
públic (el primer rep un públic majoritàriament turístic, fins al punt de ser el
primer museu del país en nombre de visitants, mentre que el segon té un
públic procedent majoritàriament del Quebec). En tot cas, el model de «museu
de la civilització» ha tingut un gran impacte arreu del món, sobretot per la
seva concepció de museu interdisciplinari i per la combinació d’exposicions
referencials de llarga durada al costat d’altres de temporals per poder tractar
successivament diferents aspectes de la realitat.

El Musée de la Civilisation (inaugurat el 1988 al Quebec, la capital de la
província del mateix nom, on hi ha un fort sentiment d’identitat francò-
fona i sovint independentista) es distingeix per una museologia molt
innovadora i es defineix com un «lloc de coneixements i d’idees, un museu
amb riques col·leccions, un centre educatiu i de memòria». La Llei de
museus nacionals del Quebec atribueix al Musée de la Civilisation una tri-
ple missió: la conservació i difusió del coneixement de la seva col·lecció
etnogràfica, fer conèixer la història i els diversos components de la cultu-
ra quebequesa, particularment les cultures materials i socials del territori
i de les altres cultures que les han enriquit, i assegurar una presència del
Quebec dins de la xarxa internacional de manifestacions museològiques.
Pretén aportar una visió dinàmica sobre l’experiència humana en conjunt,
però amb una mirada preferent sobre el Quebec. 
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Per assolir aquests objectius, el museu va renunciar a comptar amb una
exposició permanent i es planteja com un conjunt d’exposicions tempo-
rals, amb una programació temàtica que combina exposicions espectacu-
lars amb altres de més reflexives, però sempre tractant de convidar l’es-
pectador cap al descobriment i l’exploració. Les deu exposicions que
poden veure’s simultàniament es presenten en 6.000 m2. Així, per exem-
ple, en el moment de redactar aquest text, el visitant pot veure simultà-
niament una exposició sobre el temps lliure (Temps libre), sobre les preo-
cupacions de la vida urbana (Urbanopolis), sobre objectes històrics
(Trésors du temps de la Nouvelle France), sobre cinema (L’Aventure
Cinéma), sobre la mitologia (Dragon, entre science et fiction), i diverses
petites exposicions i espais de descoberta. A més, s’ofereixen tres exposi-
cions referencials de llarga durada. La primera, visible des del 1998, trac-
ta de les mateixes societats autòctones (Nous, les premières nations), men-
tre que les altres dues ens presenten la societat i la identitat quebequesa:
Territories, les relacions amb el medi, i Le temps des Québecois, que ens
presenta una síntesi dels diversos esdeveniments que han incidit en la
identitat del Quebec. Aquesta última va substituir una exposició paradig-
màtica del museu, de la mateixa temàtica, titulada Mémoires, que tracta-
va de la història del Quebec tot contraposant la «memòria» (el record miti-
ficat del passat) a la realitat històrica. A la primera part de l’exposició, els
organitzadors reconstruïen la societat rural del passat a través de la
memòria dels seus habitants, presentant-nos una societat idealitzada. No
era, certament, una imatge gaire diferent de la que ens donen molts
museus sobre la societat rural del passat, però el visitant –en aquest cas–
era convidat a veure el passat no com una realitat, sinó com allò que es
recorda del passat. A la segona part, el públic era confrontat amb una
informació més real, per qüestionar-se allò que havia vist abans: la reali-
tat familiar de convivència de generacions era contrastada, per exemple,
amb l’existència d’una elevada mortalitat infantil que amenaçava cons-
tantment les famílies, l’harmonia de la vida local amb els conflictes i revol-
tes que protestaven per les dures condicions de vida, la visió idíl·lica de les
festes locals amb el fort pes de la religió que coaccionava la llibertat dels
individus... I així moltes altres qüestions. L’exposició expressava la volun-
tat del museu de no presentar la història i la identitat amb un discurs line-
al, sinó a través de mirades transversals, diferents i complementàries.

Excepte en el cas de les referencials, la resta d’exposicions no tenen gene-
ralment una durada superior a un any, malgrat que algunes necessiten
entre dos i cinc anys de preparació, assegurades per una plantilla de més
de dues-centes persones. La major part dels seus visitants (70%) procedei-
xen del Quebec i el museu compta amb uns 700.000 visitants anuals, als
quals s’afegeixen un nombre molt important de participants en les dife-
rents activitats realitzades entorn de les exposicions. El museu, que va
promoure i va dirigir Roland Arpin, s’ha convertit en un referent interna-
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cional per a la museologia, malgrat les crítiques d’altres museus quebe-
quesos sobre el seu elevat pressupost. Per a Arpin, els objectius depenen
sobretot del públic: «Un museu és un lloc d’educació, de coneixement. És
també un lloc d’esbarjo. El públic és divers: turistes, gent del mateix país,
escolars, erudits. La museologia i l’acollida són per a nosaltres determi-
nants. És necessari que vinguin a veure’ns persones que no veuran habi-
tualment aquest tipus d’institucions, sense rebutjar el públic més fidel dels
museus. Hem volgut passar del museu de teologia, clàssic en la matèria,
al museu de pedagogia. Cosa que no implica ni la simplificació ni l’asèp-
sia en la presentació. Tenim un paper social molt important per fer, i per
tant hem de comprometre’ns amb els grans problemes de la societat: la
família, l’ecologia, la immigració» (De Roux, 1992b).

Per la seva banda, el Canadian Museum of Civilization va ser una gran
inversió duta a terme a partir de la reconversió del National Museum of
Man, i que va ser construït per motius d’estratègia política a la ciutat de
Gatineau (en el Quebec francòfon), però només separat per un pont
d’Ottawa, la capital del país des d’on habitualment es visita el museu.
Plantejat gairebé des d’una dècada abans, es va obrir al públic el 1989,
com un símbol de la identitat canadenca a través d’una memòria col·lec-
tiva (Macdonald i Alsford, 1989:3). El museu compta amb dos grans espais
d’exposició permanent (encara que tenen una data de renovació: el 2010).
El primer, la Gran Galeria, consagrada al patrimoni i a l’art monumental
dels autòctons de la costa oest del Canadà, s’estructura entorn d’una gran
sala al voltant de la qual hi ha sis cases i tòtems que recreen l’atmosfera

8
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d’una població autòctona dels boscos del Pacífic, amb una exposició total
de 2.000 m2. El segon espai està dedicat a la història del Canadà des de l’a-
rribada dels primers europeus fins a l’actualitat. Es tracta d’una gran nau,
de 17 metres d’alçada i 3.000 m2 d’exposició, on es descobreixen recons-
truccions de les activitats dels europeus, com un desembarcament a
Terranova, una casa camperola, una plaça de la Nova França, un alberg, una
explotació forestal, pescadors, un campament, esglésies, així com recons-
truccions del desenvolupament industrial i urbà. La visita està acompanya-
da per actors que representen diferents personatges de l’època, en una inter-
acció que permet al visitant rebre una major informació dels continguts. El
museu compta amb una companyia estable de teatre (Dramamuse) per inter-
pretar les col·leccions del museu mitjançant teatre interactiu. Així, perso-
natges com un caçador de pells, un cuiner, un ferrer, uns soldats anglesos
o una dona burgesa són presents al llarg de la visita per explicar al públic
les seves activitats quotidianes i la seva visió de la societat, transmetent
informació a través de la tècnica de la living history. 

El museu forma part d’un gran complex que es complementa amb un
IMAX, amb el Museu dels Nens i amb el Museu Postal, amb un total de
425 treballadors a temps complet. El nombre de visitants és superior a 1,3
milions anuals. Malgrat la seva espectacularitat, s’han criticat diversos
aspectes del museu, com la separació entre els pobles autòctons (presen-
tats en clau del passat i sense relació amb el present) i la història del Canadà
(com si fossin aspectes diferents), cosa que evita mostrar els conflictes entre els
uns i els altres. També s’han criticat les reconstruccions realistes i amb mani-
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8. El museu se situa en una posició estratègica, a
la frontera entre Quebec i Ontario. Canadian
Museum of Civilization.  Gatineau (prop d’Ottawa).
Fotografia: Xavier Roigé

9. Un actor per explicar la vida dels caçadors en
els temps colonials. La tècnica del living history
forma part de la mateixa exposició permanent.
Canadian Museum of Civilization. Gatineau (prop
d’Ottawa). Fotografia: Xavier Roigé

10 i 11. Representacions d’espais domèstics, dins
d’un gran espai interior, a l’exposició sobre la
història del Canadà. Canadian Museum of
Civilization. Gatineau (prop d’Ottawa). Fotografia:
Xavier Roigé
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quís presents sobretot a la Sala del Canadà, així com el fort caràcter identita-
ri de la narració (per exemple, la història del Canadà comença amb els viatges
dels víkings i acaba amb l’arribada de la ràdio a l’últim confí del Canadà). El
museu, com altres projectes similars d’altres països, constitueix una extraordi-
nària vitrina de projecció de la identitat nacional i una mostra de l’aprofita-
ment dels museus per part del poder polític. 

ELS MUSEUS POSTCOLONIALS

Els museus etnològics van tenir un desenvolupament extraordinari a
finals del segle XIX i principis del XX. Paral·lelament al naixement de la
disciplina antropològica, la fascinació per les altres cultures va portar a
acumular importants col·leccions d’objectes que ens mostraven l’exotisme
dels altres i la visió d’unes cultures considerades primitives. Museus de
grans dimensions, com el Musée de l’Homme a París (1937, procedent de
l’antic Trocadero), el Berliner Museums für Völkerkunde (1873) o el
Tropenmuseum d’Amsterdam (inaugurat el 1871 com a Colonial Museum),
entre molts d’altres, presentaven els diferents aspectes tècnics, econòmics
i socials de les cultures primitives, en especial els seus ginys. 

Des dels anys setanta, molts dels grans museus etnològics dedicats a la
presentació d’altres cultures han anat entrant en crisi, sobretot per tres
raons. Primer, per un envelliment de la museografia, en gran part com a
conseqüència de les dificultats de presentar els objectes i que aquests
siguin capaços d’explicar una cultura. Segon, pel nou context de les rela-
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12 i 13. El museu té una companyia estable,
Dramamuse. Canadian Museum of Civilization.
Gatineau (prop d’Ottawa). Fotografia: Xavier Roigé
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cions entre cultures, de manera que la relació amb els altres no pot esta-
blir-se en termes d’exotisme, sinó de relacions interculturals en el context
d’una societat globalitzada. La valoració d’altres cultures ha portat aques-
tes a denunciar, en molts casos, la forma en què eren presentades en
aquests museus, fins a l’extrem de fins i tot demanar la devolució d’ob-
jectes –sobretot els de caràcter sagrat– a les cultures que els produïren,
com les sol·licituds judicials dels autòctons nord-americans (Simpson,
1996:216-218). La visió dels altres, als països occidentals, ja no interessa
tant en termes de curiositats, sinó com unes cultures amb les quals el con-
tacte és quotidià. I tercer, per la necessitat de superar el regust colonial
que han tingut aquests museus durant moltes dècades. Els vells museus
colonials no sols han perdut públic i s’han envellit, sinó que a més s’han
tornat «políticament incorrectes». 

Les solucions adoptades per fer front a aquests reptes han estat diverses,
però podríem dir que s’han seguit tres grans línies: la revitalització artís-
tica, la revitalització multicultural i la revitalització autòctona. 

La primera opció –la revitalització artística– consisteix a destacar els
objectes des d’un punt de vista formal, promovent-ne la contemplació
estètica i a tot estirar proporcionant un suport amb textos o elements mul-
timèdies per contextualitzar-los. És el cas del polèmic museé du quai
Branly, obert el 2006 amb els fonts etnogràfics del Musée de l’Homme.
Aquest museu, creat per Paul Rivet després de l’Exposició Universal del
1937, reunia fins al 2004 una riquíssima col·lecció sobre la vida i la his-
tòria de la Humanitat. El museu tenia com a objectiu agrupar en una
mateixa exposició la humanitat en la seva evolució (prehistòria), en la
seva diversitat (antropologia biològica), i en les seves expressions cultu-
rals i socials (etnologia). Aquesta triple funció convertia el museu en un
centre de referència mundial, però durant els anys vuitanta i noranta
havia quedat obsolet. En arribar a la presidència de la República, el 1995,
Jacques Chirac va proposar, seguint la proposta del col·leccionista Jacques
Kerchache, l’obertura al Louvre d’una sala dedicada a les «primeres arts».
El projecte es va concretar en una nova galeria l’any 2000, amb l’oposició
dels conservadors del Musée de l’Homme i del Musée Nacional des Arts
d’Afrique et d’Oceanie, que no volien deixar partir els seus tresors, i dels
mateixos conservadors del Louvre, resistents que aquest tipus d’art entrés al
seu palau. Aquesta galeria va prefigurar el que ha estat el projecte del Musée
quai Branly, també una proposta del mateix Jacques Chirac per a la creació
d’un nou museu dedicat les «primeres arts». El projecte pretenia, a més, i
seguint els passos d’anteriors presidents, deixar una empremta del mandat
del president en forma d’una gran institució cultural.

A mesura que va anar concretant-se el projecte, les polèmiques van ser
múltiples. El 1999, una vaga de treballadors del Musée de l’Homme va
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protestar pel transport de les col·leccions etnològiques del Musée de
l’Homme al nou museu i per la primacia de la visió artística sobre la cien-
tífica al nou museu. André Langaney i Jean Rouch publicaren a
L’Hummanité (8-3-2001) un article en suport del personal del museu en
vaga, denunciant que el projecte tenia un contingut especulatiu per a la
revaloració de les «primeres arts»: «El mercat de l’art anomenat primer
«negre», després «primitiu», i ara «primer» per col·leccionistes i comer-
ciants sense escrúpols, sobretot quan el valor econòmic augmenta, desva-
lora el sentit social, religiós o cultural dels objectes que només les cièn-
cies humanes poden restituir». Però les polèmiques suscitades pel projecte
no solament han posat èmfasi en el caràcter especulatiu dels comerciants
d’art, sinó també en altres aspectes del projecte. La primera i més impor-
tant s’ha referit a la forma de presentació dels objectes: havia de prevaler
l’interès artístic de les peces exposades o el cultural? Molts antropòlegs
van anar denunciant, a mesura que avançava el projecte, que només l’in-
terès estètic estava present en la realització del museu i en l’elecció dels
objectes exposats (Price, 2007). Així, va criticar-se la disparitat de la
representativitat dels objectes exposats, la qual cosa va suscitar al Quebec
protestes per l’escassa presència d’objectes procedents de les primeres
nacions d’aquell país. La segona polèmica es generà a partir del mateix
concepte de «primeres arts», terme que per a molts no deixa de ser un
eufemisme d’«art primitiu». Les discussions suscitades van comportar
llargs debats sobre el mateix nom del museu, primer anomenat Musée des
Arts Premières i finalment Musée des Arts et des Civilisations d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des Amériques, però amb el topònim Musée du quai
Branly com la principal i gairebé única denominació coneguda.

El museu va obrir les portes el 20 de juny de 2006, en un nou edifici sin-
gular creat per Jean Nouvel proper a la Torre Eiffel, i proveït d’una gran
superfície (10.000 m2 d’exposicions) i d’una extraordinària bellesa. En
paraules del mateix president Jacques Chirac, la creació del museu naixia
«d’una voluntat política: fer justícia a les cultures no europees. Es tracta-
va de reconèixer el lloc que ocupen les seves expressions artístiques en la
nostra herència cultural i, també, el nostre deute envers les societats que
les han produït». I hi afegia: «També es tractava de posar en seu just lloc,
trencant una llarga història de menyspreu, arts i civilitzacions massa
temps ignorades i desconegudes, tornant-los tota la dignitat als pobles
sovint humiliats, oprimits i de vegades aniquilats per l’arrogància, la
ignorància i de vegades la ceguesa» (Chirac, 2006). Malgrat les crítiques
per l’enfocament absolutament artístic, el cert és que el museu conté
abundants referències etnològiques que contextualitzen els objectes expo-
sats. Però aquesta informació es transmet a través d’un doble circuit.
D’una banda, els objectes s’exposen com «totes les obres, ni més ni
menys», encara que el museu les exposa «en una nova perspectiva rela-
cionada amb el plaer d’observar, formulant interrogants més que afirma-
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14

14. L’edifici del Tropenmuseum (Amsterdam), rela-
cionat amb l’Institut Reial de Recerca sobre els tròpics.
Fotografia: Commons Wikimedia, Kmhofmann
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cions, escapant així a l’oposició simplista estètica/context. Alliberar les
obres consisteix a fer-les sortir d’aquest fals dilema» (Viatte, 2006:29). Però
hi ha també un itinerari paral·lel que aporta informacions sobre l’origen de
les col·leccions i la manera com les societats organitzen les seves cultures,
un itinerari amb multimèdies que permeten intervenir entre les col·leccions,
el coneixement antropològic i les cultures que les han generat.

Tota la museografia, des de l’itinerari d’entrada a través d’un laberint fins
a l’estètica interior en un ambient de semipenombra, denota un cert aire
de misteri. Com assenyala Bestard (2007), això constitueix «una metàfora
que defineix molt bé la relació que establim actualment amb els altres i
amb nosaltres mateixos; una relació més lliure i propera, però alhora no
eximeix d’obscurantismes, temors i tensions». Les polèmiques sobre el
museu i el seu caràcter no cessaran en els pròxims anys i moltes de les
opcions preses són discutibles, com el fet que el projecte no pretengui cap
lògica de reconstrucció de les cultures que exposa, però en tot cas, com
assenyala Martí (2006), «els qui s’oposaven al museu i criticaven que es
jutgés les obres de l’home des del punt de vista estètic han perdut la par-
tida»: l’antic Musée de l’Homme no va aconseguir despertar en els seus
últims anys l’interès del públic com el nou museu, que en els seus primers
vuit mesos d’existència ha aconseguit gairebé un milió de visitants.
L’opció per l’estètica ha restat sens dubte protagonisme als antropòlegs, ja
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que és una altra la mirada que serveix per a la lectura de les seves col·lec-
cions, però al mateix temps, potser aquest mateix tractament estètic que
tant es critica pugui ser un pretext per retrobar el públic desinteressat pel
tractament exclusivament etnològic i «permet proposar una aproximació
respectuosa, no discriminatòria, de les cultures no occidentals» (De Roux,
2002). El debat, de tota manera, ha estat intens, i s’ha acusat el museu
d’una visió colonialista i un lloc on, al contrari del que es diu en la publi-
citat, les cultures no dialoguen (Price, 2007).

Enfront de l’èmfasi artística i formal del Branly, altres museus etnològics
han adoptat vies diferents per presentar la diversitat cultural. És el que
hem anomenat la revitalització multicultural. En aquest cas, el focus pre-
dominant consisteix a explicitar les circumstàncies amb les quals es van
formar les col·leccions, mostrant i explicant el paper del colonialisme. Les
noves sales del Museum für Völkerkunde de Viena (creat el 1928), en pro-
cés de renovació fins a la primavera del 2008, adoptaran aquesta visió. El
creixent multicultarisme de les societats occidentals ofereix un incentiu
considerable per a la reconversió dels museus etnològics en centres de
reflexió sobre la diversitat. Aquest és el cas, també, del Tropenmuseum
d’Amsterdam, un museu amb una llarga història i que inicialment porta-
va el nom de Museu Colonial (1864). Tot i que la visió colonialista comen-
çà a canviar a la dècada dels setanta, en interessar-se per la visió dels pro-
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15. Exposició temporal Bisj poles. Tropenmuseum,
Amsterdam. Fotografia: Xavier Roigé

16. Bombay Star és un museu per a nens que repro-
dueix cases i carrers de l’Índia. Tropenmuseum,
Amsterdam. Fotografia: Xavier Roigé

17. Abans Museu Colonial, el Tropenmuseum expli-
ca avui el colonialisme en un canvi de perspectiva
important. Tropenmuseum, Amsterdam. Fotografia:
Xavier Roigé
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blemes de les societats no desenvolupades, ha estat sobretot en la darrera
dècada que el museu ha anat canviant el seu focus, tot posant l’èmfasi en els
intercanvis culturals i en les formes de vida de les altres cultures, incloent-
hi els problemes multiculturals de la societat holandesa i deixant de posar
l’accent en els objectes per centrar-se en les relacions entre els aspectes cul-
turals, socials i econòmics. Així, per exemple, les exposicions permanents
tracten d’àrees culturals, però també n’hi ha una sobre el colonialisme holan-
dès, sobre les relacions entre els humans i els ecosistemes. La museografia ha
estat també renovada per tal com combina vídeos, animacions i sons, amb
una forta presència d’elements multimèdia molt atractius. Una part impor-
tant del museu és el Tropenmuseum Junior, dedicat als nens. En aquest
museu s’ha fet una reproducció d’un barri de Bombay, on els visitants poden
experimentar la vida a la metròpoli índia, amb els carrers, els restaurants, la
música, la dansa, les botigues, els sons de la ciutat, els cinemes...

La darrera alternativa, la revitalització autòctona, consisteix a privilegiar
les perspectives dels membres de les cultures representades i dels seus des-
cendents, respectant les veus dels nadius i els drets a la diferència. Trobem
exemples diversos d’aquests museus, des del cas de museus tribals en els
quals els membres d’aquestes societats presenten la seva cultura fins a
museus nacionals que presenten les polítiques culturals de les societats
autòctones (Price, 2007:17). L’opció d’aquests museus es dóna, sobretot, en
els països on les societats indígenes o autòctones formen part del mateix
país, i on el patrimoni cultural ha estat utilitzat com un element per dig-
nificar unes cultures que havien sofert un fort procés de marginació. És el
cas, per exemple, del Canadà (al Musee de la Civilisation del Quebec, o al
Museum of Anthropology at University of British Columbia a Vancouver),
els Estats Units (National Museum of the American Indian, a Washington),
Nova Zelanda (Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa), o Austràlia
(National Museum of Australia). Tots aquests museus s’han fet no pas sense
controvèrsies en el procés de restitució de les cultures autòctones, i dins de
les polítiques de reconciliació envers aquestes cultures (Simpson, 1996:264). 

Els antics museus etnològics estan redefinint ràpidament les seves funcions.
L’equilibri entre la presentació estètica i la informació etnogràfica, el paper del
colonialisme i les relacions multiculturals són els principals reptes d’aquests
museus. Si són capaços de redefinir els seus objectius, aquests museus poden
arribar a convertir-se en un dels museus amb més possibilitats en el futur, per
tal com poden donar resposta a molts dels temes que preocupen a la societat
actual. Això implica, tanmateix, tot un canvi d’orientació. 

MUSEUS POSTNACIONALS. NOUS PROJECTES DE MUSEUS DE
SOCIETAT

A l’albada del segle XXI, els museus d’etnologia que fan referència a la
nostra societat semblen també renéixer. A inspiració del model canadenc
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de les civilitzacions, tota una sèrie de projectes estan generant un nou
panorama museològic a Europa. Tot i les diferències, en els projectes més
innovadors que s’estan desenvolupant en aquests moments trobem tres
característiques. En primer lloc, el seu caràcter interdisciplinari. Com en el
model canadenc, els projectes europeus neixen de la necessitat d’aplegar
disciplines socials diferents i superar la vella noció vuitcentista de museus
disciplinaris, en molts casos fusionant antics museus que han quedat des-
fasats o que tenen poc èxit de públic. En segon lloc, el fet de basar el seu
projecte en exposicions temporals, més que permanents, per permetre una
renovació continuada dels continguts i per poder abordar un nombre de
temes més divers, amb la qual cosa se superen les dificultats d’abordar
una síntesi que sempre pot caure en el reduccionisme. En tercer lloc, els
museus són anomenats amb nous conceptes que s’escapen deliberadament
de les connotacions que tenen termes com «cutura popular» o «tradicions»,
com «museu de les civilitzacions». Aquests nous termes impliquen una
aproximació multidisciplinària a aspectes que són simultàniament socials,
històrics, religiosos, morals, científics i tecnològics (Rogan, 2003a), per tal
com deixen de representar només el passat per reflexionar també sobre el
present i els seus problemes. Finalment, hi trobem una reformulació del
tema de les identitats. En uns casos, les identitats nacionals o estatals han
estat substituïdes per identitats més àmplies, com l’europea, o bé els dis-
cursos sobre la identitat tenen un component més ampli tot integrant-se
en una visió més genèrica i no mostrant un discurs lineal. La diversitat
cultural i les similituds, els contactes, les tradicions i els canvis ens por-
ten a la construcció de noves identitats en el context d’una societat glo-
balitzada (Rogan, 2003a; 2003b). 

El projecte de reconversió del Musée des Arts et Traditions Populaires
(ATP), creat, el mateix any que el Musée de l’Homme, (1937) en ple
govern del Front Popular després de la separació de les col·leccions exò-
tiques i les franceses de l’antic Musée Trocadero, és potser el cas més
paradigmàtic. De la mà de Rivière, el museu va experimentar una llarga
gestació, encara que no va ser obert com a tal fins al 1972. Llavors es
va erigir com un museu de referència pels seus continguts, pel seu
caràcter de síntesi amb una destacada voluntat de compaginar museu i
centre d’investigació i per la seva museografia. Innovacions com la
«museografia del fil de niló» (objectes presentats dins d’una atmosfera de
caixes fosques suspeses per fils invisibles), la reconstrucció d’escenaris
ecològics (situant els objectes en el seu context per evitar les recons-
truccions nostàlgiques) i la presentació de processos en vitrines temàti-
ques han tingut una destacable influència en museus etnològics i histò-
rics de tot el món. L’exposició permanent, d’altra banda, pretenia oferir
una «visió sintètica de la societat francesa tradicional, essencialment des
de la Revolució Francesa fins a la Segona Guerra Mundial, en les seves
dimensions rural i artesanal», encara que es presentava com «el museu
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de la vida quotidiana dels francesos des de l’any mil fins als nostres
dies». Partia, doncs, de la idea de l’existència d’una societat tradicional
que podia ser presentada en general, perquè els canvis més importants
d’aquella societat no s’haurien donat fins avui dia. 

Malgrat el seu caràcter innovador i el fet de ser la gran creació de Rivière,
el museu mai no va tenir una resposta important del públic. Com assen-
yala Guibal, «en els anys setanta, els ATP eren revolucionaris, però les
generacions actuals no tenen la mateixa visió sobre el patrimoni» (De
Roux, 1994). Era una contradicció, sens dubte, que un museu situat en
una gran ciutat com París només tractés de la societat rural i ignorés el
desenvolupament urbà i industrial. El principal problema del museu, això
no obstant, va ser que «el fet de ser traït per la seva mateixa perfecció»
(De Roux 1992a), separat com estava dels circuits turístics parisencs i de
l’interès del gran públic. El nombre de visitants va anar descendint fins
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18. D’un regard à l’autre, la primera exposició que
es va fer al Branly explicava la visió occidental
sobre les altres cultures. Quai Branly. París.
Fotografia: Xavier Roigé
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als 13.900 el 1995, xifra gairebé ridícula per a un museu nacional que
havia nascut amb una voluntat fonamentalment didàctica. La síntesi no
va resistir el pas del temps: “per al gran públic, els ATP s’han convertit en
el regne dels vestits tradicionals i de les arades, un objecte folklòric en si
mateix, però encara desproveït de l’encant que proporciona la pàtina del
temps. El museu evolutiu, plantejat per Rivière, s’ha convertit en el mau-
soleu de seu creador” (De Roux, 1992a).

Durant la dècada dels noranta els debats sobre el museu van anar inten-
sificant-se per buscar solucions diverses. Finalment, la reconversió ha
estat radical. El museu s’anomenarà Musée de la Civilisation de l’Europe
et de la Mediterranée, i hi prevaldran les exposicions temporals a les
exposicions de síntesi. Però no sols això: se’n canviarà l’objectiu (de la
cultura popular francesa a l’europea i mediterrània, de manera compara-
tiva); se n’ampliaran les col·leccions (de col·leccions nacionals a interna-
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19. Bombay Star és un museu per a nens que repro-
dueix cases i carrers de l’Índia. Tropenmuseum,
Amsterdam. Fotografia: Xavier Roigé

20. L’edifici del National Museum of Australia.
Canberra. Fotografia: Xavier Roigé

21. Representació musical amb autòctons al National
Museum of Australia. Canberra. Fotografia: Xavier Roigé

22. Un plat de record, amb el lema del museu. National
Museum of Australia. Canberra. Fotografia: Xavier Roigé
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cionals per il·lustrar les complementarietats i les diferències) i es passarà
del museu disciplinari d’etnologia al museu de societat interdisciplinari,
presentant les societats en els seus diversos aspectes socials. Finalment,
s’ha decidit un altre canvi radical: transferir el museu a la ciutat de
Marsella, per obrir-hi un museu totalment nou l’any 2012. Es partirà de
cinc temes per a la realització de les exposicions de referència (la ciutat,
el cel, els camins, l’aigua i la terra, masculí/femení), temes que seran reac-
tualitzats amb regularitat i que es completaran amb exposicions tempo-
rals que abordaran temes d’actualitat com les noves violències, les cultu-
res urbanes, les formes interculturals i les migracions. 
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23. Seu del National Museum of Scotland. Edimburg.
Fotografia: Maccoinnich (Commons Wikimedia)

24. Maqueta del futur Musée des Confluences. Lió.

25. Interior. National Museum of Scotland. Edimburg.
Fotografia: Maccoinnich (Commons Wikimedia)
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Una altra gran reconversió en marxa a França és la transformació del
Muséum d’Histoire Naturelle, un antic museu de Lió originari del 1772, en
el Musée des Confluences. El nou museu parteix d’un gran projecte arqui-
tectònic del taller d’arquitectura austríac Coop Himmelblau, i d’un projec-
te cultural dirigit per Michel Côté, que ja havia participat en el Musée de
la Civilisation al Quebec. La seva principal novetat és que ja no solament
es tracta d’un museu de societat, sinó que, partint del model canadenc de
museus de civilització, el projecte prefigura un museu de les ciències i de
les societats. El nom de «confluències» fa referència a la seva situació, en
la confluència dels rius Roine i Saona, però també al projecte cultural
associat a les ciències i les societats i per la retrobada entre els visitants i
els coneixements. Pretén, doncs, difondre alhora la cultura científica i
construir un pont entre les ciències i els aspectes més importants de les
societats. A través de les seves col·leccions etnològiques, presentarà expo-
sicions que permetin als visitants comprendre les nostres societats en les
seves dimensions mediambientals, tècniques, històriques, estètiques i con-
temporànies. Com en els museus de la civilització, seran exposicions que
evolucionaran al compàs de les preocupacions de la societat. En el seu pro-
jecte inicial, les deu sales del museu acolliran deu exposicions diferents, de
les quals tres seran de síntesi i de referència en relació amb el fil conductor
del projecte cultural: «d’on venim?», «qui som?», «què fem?» La primera
tractarà dels orígens mítics de la vida, dels orígens científics de l’univers, de
l’evolució humana i de la diferent representació de la mort en les diverses
cultures; la segona, de l’home en la biodiversitat i de la seva posició entre
les altres espècies animals, i la tercera abordarà el funcionament de les
societats, en aspectes com la cooperació, la competició o els processos cre-
atius. Les altres set exposicions inicials es referiran als conflictes socials, la
diversitat cultural i la interculturalitat o la biodeversitat, l’art i la màquina,
les ciències i el cinema, i fins i tot la ciència ficció. S’espera obrir el museu
a finals del 2010, comptarà amb 22.000 m2 de superfície útil (6.000 d’expo-
sicions) i s’hi esperen uns 500.000 visitants l’any. 

Hi ha altres projectes, com el Museum Europäischer Kulturen (MEK) a
Berlín. Aquest museu, creat el 1999 (però actualment en renovació fins al
2010), és el resultat de la transformació de l’antic Museu de Folklore
(Museum für Volkskunde), institució de llarga historia, fundat el 1886 i
destruït en gran part a la Guerra Mundial. La reunificació d’Alemanya va
comportar, com en el cas d’altres museus de Berlín, aplegar les col·lec-
cions etnològiques de les dues bandes del mur, uns 27.000 objectes que
fan referència a la cultura popular europea. Després de la gran exposició
d’obertura titulada Kulturkontakte in Europa: Faszination Bild (Contactes
de les cultures a Europa. Una imatge fascinant), el museu ha anat fent
exposicions que combinen la història i l’etnologia com Die Stunde Null –
ÜberLeben 1945 (Hora zero. Sobre la vida i la supervivència al 1945) o
ÜberLeben – Umbruchzeiten 1945 (Sobre la vida i la supervivència. Temps
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de canvis 1945), per commemorar l’aniversari de la fi de la Segona Guerra
Mundial i centrada en la visió del Berlín destruït i de la gent de diferents
nacionalitats que s’havien quedat sense casa. Un dels objectius fonamen-
tals del museu consisteix a oferir reflexions sobre les identitats, no sols de
la societat en què es viu i les seves relacions culturals, sinó també en refe-
rència a altres grups socials d’Europa. Per això, el museu ha tractat diver-
ses vegades el tema de les migracions, a través d’exposicions i accions de
cooperació amb altres museus europeus.

Caldria parlar, finalment, del cas dels museus nacionals en nacions sense
estat, com en el cas del National Museum of Scotland. Inaugurat el 1998,
aquest museu pretén mostrar i explicar aspectes d’Escòcia, però a l’ensems
contribuir al coneixement de les cultures d’arreu del món. Definit com a
un museu de societat, el museu abraça ciència, tecnologia, història, etno-
logia, arqueologia i arts aplicades. Les diferents galeries tracten d’aspec-
tes relacionats amb el territori i la natura a Escòcia (Begignins), de la cièn-
cia des d’un punt de vista interactiu (Connect i Communicate!), de la his-
tòria d’Escòcia (Early People i Kingdom of the Scots), i de l’Escòcia indus-
trial (Scotland Transformed, Industry and Empire). Però el museu no es
refereix només a Escòcia, sinó que compta amb espais dedicats al món
natural i a les diverses cultures del món, dos espais que seran ampliats
amb un ambiciós projecte d’ampliació i de redifinició per transformar-se,
tal com ells el qualifiquen, “en un museu per al segle XXI”. Per això, s’uti-
litzarà l’edifici del Royal Museum, de 150 anys d’antiguitat, cosa que per-
metrà guanyar setze noves galeries i doblar l’espai expositiu. Es vol crear
un museu de referència internacional, capaç d’atreure un milió de visi-
tants cada any, mitjançant exposicions temàtiques referides sobretot al
patrimoni cultural i natural. 

En una línia similar, el recentment renovat Musée de Bretagne (Rennes)
proposa una representació de la societat bretona, un museu de societat
“que pretén reflexionar sobre la nostra evolució i el nostre futur”. L’antic
museu havia estat creat per Rivière el 1960 a partir d’antigues col·leccions
arqueològiques i etnogràfiques instituïdes en anteriors museus des del
1805. Va ser el primer museu d’història regional realitzat sobre la base
d’un programa interdisciplinari perioditzat, i es definia com el museu de
la identitat bretona. El 2005 s’ha inaugurat de nou, amb un nou edifici i
una nova concepció, i ha passat de ser considerat un museu regional de
síntesi a un museu de societat, “un museu que parla de la terra, del mar,
del paisatge, del treball, de la festa, de la política, i de l’art”. En la matei-
xa línia que els altres projectes que hem vist, el museu no pretén cobrir
tots els aspectes de la identitat bretona, sinó que s’organitza a través de
tres exposicions referencials: L’Affaire Dreyfus: une exposition interacti-
ve, sobre la història de l’afer a partir de la visió del personatge, cosa que
serveix com a element de reflexió sobre els drets humans; Bretagne des
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mille et une images, una aproximació a la Bretanya realitzada a partir
“dels sentits amb evocacions la mar, del vent, de la fe religiosa o l’efer-
vescència artística, una exposició feta sense cap ordre cronològic ni temà-
tic”, i finalment, Bretagne est univers, una reflexió sobre la identitat
regional, basada en la seva història i que integra recerques d’història,
arqueologia i antropologia (Hubert, 1999). 

Inspirats en el model canadenc del Museu de civilització, els projectes que
acabem de veure influiran notablement en la transformació dels antics
museus etnològics en els propers anys. Les raons de tots aquests projectes
són similars, i responen al que hem anomenat museus postnacionals. Les
identitats són fortament presents en aquests museus, però en un sentit
molt diferent. Les societats actuals tenen nous costums, noves maneres de
cuinar, noves pràctiques religioses, noves experiències i formes de vida
que no es reconeixen en el patrimoni que els museus etnològics conser-
vaven (Rogan, 2003a:47). Per això, els museus s’han estès i no represen-
ten una sola cultura del passat, sinó unes cultures en diàleg. La nova visió
consisteix en una mirada interdisciplinària sobre les societats en què els
termes «societat» o «civilitzacions» imprimeixen un nou discurs que pre-
tén que el museu reflexioni més sobre la societat que no pas sobre les tra-
dicions. Per això, totes les barreres es trenquen: les disciplinàries, les cro-
nològiques, les identitàries, fins i tot les exposicions permanents. Els
museus postnacionals responen a una nova lògica en la qual l’antropolo-
gia «es converteix en l’estudi de la societat contemporània en una dimen-
sió històrica» (Rogan, 2003: 48).

CONCLUSIÓ

Els museus d’etnologia, esdevinguts en molts casos nous museus de socie-
tat, tenen un avenir esperançador, però el seu futur no està assegurat si no
són capaços de reformular els seus objectius i de redefinir noves propostes
(Harms, 1997). Al nostre entendre, aquest procés s’ha de basar en tres eixos. 

En primer lloc, en la necessitat de reformular el seu objecte d’estudi. Com
assenyala Pomian (1996:47-48), els museus no poden continuar sent tem-
ples de la nostàlgia, llocs de conservació de les diferències culturals perdu-
des, el cementiri on es plora la diversitat perduda: han d’explorar el present
per «prendre consciència del que hem guanyat i del qual hem perdut. El vell
i el nou. El passat i el futur». En això, l’antropologia juga amb avantatge,
per tal com la disciplina pot oferir moltes respostes i elements de reflexió
sobre molts dels temes que més preocupen a les societats actuals: el multi-
culturalisme, els problemes d’identitats, els conflictes religiosos, els grans
moviments migratoris, la gènesi de la violència, etc. Només en la mesura
que es pugui convèncer les autoritats de l’interès fortament polític i social
d’aquest objectiu s’aconseguiran prou recursos per a inversions. 
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En segon lloc, els museus hauran d’explorar nous llenguatges expositius,
nous temes, utilitzant innovacions tecnològiques i didàctiques i oferint
nous models museològics. No es tracta només d’un problema de mitjans
(que també), sinó sobretot d’ambició i de voluntat de transformació de la
noció dels vells museus (incloent-hi els nascuts de la “nova museologia”)
en institucions capaces de comunicar, de reflexionar, de renovar fre-
qüentment els seus continguts, d’investigar nous temes que es reflecteixin
en les seves exposicions.

En tercer lloc, tot això només podrà aconseguir-se mitjançant projectes
cada vegada més interdisciplinaris. La tendència a la reconversió dels
museus d’etnologia en museus de societat és clara i qualsevol resistència
està condemnada al fracàs. Com hem vist, això no sols suposa un eixam-
plament del seu camp d’estudi, sinó també un esforç per crear institucions
que facin referència al present i que, més despreocupades de la seva fun-
ció de conservació d’objectes, ens presentin elements que configuren la
nostra cultura quotidiana i els problemes del món actual. 

No existeixen, per a aquests nous objectius, receptes vàlides per a tots, les
fórmules són molt variades. Com molt bé assenyala Martine Segalen
(2005:287 i 320), mentre que «als museus de Belles Arts el criteri estètic
continua predominant, les col·leccions [etnològiques] s’ofereixen a inter-
pretacions diferents, a mirades canviants i instrumentalitzacions múltiples,
a diverses respostes sobre la manera de museografiar l’escenografia de les
cultures». Això passa per fórmules diverses: aliances amb centres d’art i de
cultura contemporània, amb museus de ciències naturals, amb museus
d’història, d’arqueologia: totes les opcions semblen actualment obertes a
l’etnografia per configurar el nou paisatge museístic dels anys 2010. En tot
cas, aquest nou paisatge trenca les barreres disciplinàries i explora nous
reptes, generalment polèmics, sobre les relacions entre les cultures, entre el
passat i el present, i entre les identitats i el multiculturalisme. En el debat
actual sobre la reformulació del mapa de museus nacionals de Catalunya,
podem aprendre molt de totes aquestes experiències.
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Els museus a l’aire lliure –en la seva concepció nòrdica, nord-americana i
centreuropea– i els ecomuseus –en la tradició francesa estesa a altres paï-
sos– constitueixen una de les formes de museus que més han aportat a la
renovació museològica, i són uns elements distintius dels museus antro-
pològics. Com assenyala (Duclos, 2001, p. 78-79), aquests centres han tin-
gut aportacions tan importants com la innovació en l’expressió museo-
gràfica del temps i de l’espai, en la participació de la població, en la refle-
xió col·lectiva sobre el desenvolupament i l’estímul de les poblacions per
dominar el seu futur, i en el recurs a la interdisciplinarietat, amb felices
conseqüències, tant pel que fa als intercanvis entre els investigadors i la
població, com en el de l’expressió que permet el progrés, d’una manera
més general, del coneixement d’un espai determinat. 

Tanmateix, molts museus a l’aire lliure i ecomuseus es troben en una cruï-
lla difícil. Molts d’ells proporcionen una imatge arcaica, romantitzada,
aliena a les transformacions de la societat, un món del passat que proba-
blement interessa molt menys als públics actuals que als de deu o vint
anys enrere. Un públic que, a més, s’ha anat acostumant a museus amb
poderosos elements multimèdia i virtuals i que cerca altres aproximacions,
com els museus de patrimoni industrial, que estan coneixent una forta
expansió en la darrera dècada. Com renovar, llavors, els seus planteja-
ments i adaptar-se als nous reptes temàtics i a les necessitats canviants de
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Museus a l’aire lliure, ecomuseus i economuseus.
Evolució i noves perspectives

1

1. Una botiga a Skansen, Estocolm. Fotografia: Xavier Roigé

Los museos al aire libre y los ecomuseos son uno
de los tipos de museo que más han aportado a la
renovación museológica. Sin embargo, muchos de
ellos se encuentran anclados en el pasado, en una
imagen arcaica y ajena a las transformaciones de
la sociedad, que probablemente interesa mucho
menos a los públicos actuales que a los de hace diez
o veinte años. ¿Cómo renovar sus planteamientos
y adaptarse a las necesidades cambiantes de la
sociedad? De hecho, al lado de museos que pare-
cen anclados en el pasado, existen muchos otros
que han ido cambiando sus objetivos mediante
propuestas que permiten contemplar una visión de
la vida actual con sus costumbres, conflictos y
tradiciones.

Open-air museums and ecomuseums are the two
types of museum that have contributed most to
museological renovation. However, many of them
are rooted in the past, with an archaic image at
variance with the transformations of society,  and
are probably much less interesting for today’s pub-
lic than they were for that of ten or twenty years
ago. How can their approach be brought up to date
and adapted to society’s changing needs? In fact,
alongside the museums that seem to be stuck in
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la societat? De fet, al costat de museus que semblen aturats en el passat,
n’hi ha molts d’altres que han anat variant els seus objectius romàntics de
conservació de la societat “tradicional” mitjançant noves propostes que
–sense renunciar als seus objectius inicials de desenvolupament socioco-
munitari– permetin contemplar una visió de la vida quotidiana amb els
seus costums, els conflictes i les contradiccions. 

LA MUSEOLOGIA SKANSEN

Els museus a l’aire lliure, com es coneixen, són originaris dels països nòr-
dics. Tot i que el primer museu va ser l’obert prop d’Oslo el 1881, el museu
més conegut i amb més influència va ser, sens dubte, el d’Skansen (1891),
a Estocolm, fins al punt que el terme skansen és utilitzat per referir-se a
altres museus a l’aire lliure, molt nombrosos a l’Europa central i de l’est.
Skansen, com la resta dels primers museus a l’aire lliure nòrdics, expres-
sa un sentiment nacionalista procedent de la nostàlgia folklòrica que
recorria Europa en aquell període. El seu creador, Artur Hazelius, era un
mestre, especialista en llengües escandinaves i nacionalista nòrdic, dedi-
cat a l’estudi dels pobles que desapareixien com a conseqüència de la
industrialització. Amb Skansen, que també era un parc zoològic, pretenia
preservar i mostrar al públic com eren les cases de la societat rural i com
vivien i treballaven els camperols de l’època.

Skansen integra més de cent cinquanta edificis de diferents llocs de
Suècia, construïts als segles XVIII i XIX i representatius de l’arquitectura
popular de les diferents regions del seu país, transportades des de les seves
ubicacions originàries. Els interiors de les cases es van refer amb el mobi-
liari, els estris i les eines propis de les regions d’origen i serviren per allot-
jar activitats artesanals, pràctiques agrícoles i demostracions tècniques
amb les quals es complementava el desitjat efecte de transposició.
S’intentava, doncs, preservar el patrimoni anterior a la industrialització,
però la seva gran innovació va consistir a situar els objectes històrics en
el seu context funcional, així com el fet d’organitzar activitats comple-
mentàries relacionades amb l’agricultura, l’artesania i la utilització de
diverses tècniques antigues, amb la finalitat de donar una idea general
sobre les condicions de vida.

Sobre el projecte ideològic que configurava aquest museu, se’n poden
deduir dues característiques. En primer lloc, el fet que el museu a l’aire
lliure proporcionés una idea de diversitat de la cultura nacional, però al
mateix temps d’unitat nacional. Les diverses cases procedeixen de llocs
diferents i mostren les seves diferències, però juntes constitueixen una
metàfora d’unitat nacional, de manera similar al que es va fer al Poble
Espanyol de Barcelona (1929), també sota la influència d’Skansen. En
segon lloc, Hazelius no sols “inventà” un nou model de museu, sinó també
una societat, per tal com ens presenta un món idíl·lic, on no hi havia res

the past, there are many others that have gradual-
ly modified their aims through proposals that pro-
vide a vision of life today with its customs, con-
flicts and traditions. 
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desagradable, i que responia a una visió romàntica del món rural que
encara és present en molts museus. El món preindustrial d’Hazelius era,
més aviat, un món «reconstruït». 

Skansen contínua sent, a l’actualitat, el museu més freqüentat de Suècia,
amb 1,4 milions de visitants l’any i 183 treballadors permanents (a més
del personal eventual); obté els seus recursos en un 35% de l’Estat, en un
30% de les entrades i en un 35% d’espònsors i d’altres. Però el desenvo-
lupament recent de l’etnografia i de la museografia als països nòrdics ha
estat marcada (Maure, 1993) per una reacció contra els models de museus
etnogràfics creats a finals del segle XIX. Se’ls retreu que el conjunt estigui
buit de la seva significació original amb l’única funció de suscitar senti-
ments nostàlgics del passat i que les seves col·leccions no ens proporcio-
nin més que una imatge parcial de la realitat històrica. Però l’amplitud i
la qualitat d’aquestes realitzacions centenàries continuen promovent la
fascinació i el respecte. Com també suggereix Maure (1993), els seus cre-
adors eren al mateix temps visionaris i empresaris, investigadors i artis-
tes, administradors i educadors, amants del passat i actors del present. 

L’ADAPTACIÓ AMERICANA: ELS MUSEUS D’HISTÒRIA VIVA

El model Skansen s’estengué també a Amèrica. Allà, els museus a l’aire
lliure tenen característiques pròpies perquè, a més de la influència del
model d’Skansen, l’ha rebuda de la museologia interpretativa i compten
amb una important presència de representacions. Per això, són coneguts
generalment com a museus d’història viva. El primer a crear-se va ser
Greenfield Village, a Michigan (1928), on Henry Ford va pensar dur a
terme «una edició de butxaca d’Amèrica» en una gran extensió de 36 hec-
tàrees. Altres exemples s’han anat creant posteriorment, com l’Historic
Richmond Town a l’Staten Island, Nova York (1939), sobre els primers
pobladors, i l’Upper Canada Village (1961), prop de Toronto. 

Però ha estat Colonial Williamsburg (1934) el que ha tingut una major
influència en el desenvolupament d’aquests museus a Nord-amèrica.
Finançat per D. Rockefeller, Jr., es tracta d’una reconstrucció de l’antiga
capital del segle XVIII, amb 500 edificis (88 d’originals) reconstruïts en una
superfície de 70 hectàrees. Durant la seva llarga història, les bases de
Williambsburg han estat quatre. En primer lloc, una gestió que es basa en
la combinació d’una corporació sense finalitat de lucre i de fort caràcter
educatiu, mentre que l’administració dels hotels, edificis de lloguer i altres
aspectes comercials està en mans d’empreses lucratives que canalitzen
part dels beneficis vers les activitats educatives i patriòtiques. En segon
lloc, la preeminència dels models educatius basats en la idea de l’apre-
nentatge permanent al llarg de la vida, com a element fonamental del pro-
jecte, fins i tot per sobre dels aspectes més conservacionistes. La base de
Williamsburg és, en aquest sentit, l’escenificació de la història, recons-
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truint en els seus espais «els dies que canviaren el curs de la història» entre
el 1769 i el 1776, és a dir, donant més importància als esdeveniments i a
l’experiència viscuda que no pas als objectes. En tercer lloc, la utilització
de la living history no pas com a un complement de la visita, sinó com a
element fonamental i imprescindible d’aquesta. En aquest sentit, a
Williamsburg, es fan dos tipus de representacions complementàries.
L’historical reenactment (repromulgació històrica) consisteix en la recrea-
ció d’un esdeveniment històric o període amb escenificacions, com les
reunions polítiques o la mateixa declaració d’independència. La living his-
tory, per la seva banda, consisteix en una representació de la vida domès-
tica mitjançant actors que se situen en interacció amb el públic i duen
roba generalment feta artesanament amb tècniques de l’època. Els actors,
en general persones amb formació històrica o antropològica, es comuni-
quen verbalment amb els visitants per explicar-los com era la història o
quines formes de vida hi havia, tot representant les tasques habituals d’a-
quell personatge. Així, per exemple, el boter explica el seu treball i el sig-
nificat de la seva feina, mentre que un esclau africà transmet amb el seu
treball i diàleg amb el públic una representació viva de les seves idees,
actituds i creences. Perquè el sistema funcioni, la formació dels actors és
molt important, així com l’avaluació constant de les actituds, preguntes i
respostes del públic (White, 2001 p. 60-61).

2 3

2 i 3. Skansen és també un parc zoològic. Skansen,
Estocolm. Fotografia: Xavier Roigé
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El funcionament i les pràctiques historiogràfiques dels museus vius ame-
ricans han estat criticats per antropòlegs i historiadors pel fet de recrear
representacions idealitzades i manipulades de la història americana, amb
uns objectius més polítics que no pas històrics que no tenen en compte els
conflictes socials que es generaren, com l’esclavatge o altres formes d’in-
justícia. De fet, fins al 1982 no hi havia a Williamsburg personatges afro-
americans i no va ser fins al 1999 que s’hi va incorporar un barri per
representar les condicions de vida dels esclaus. Un altre aspecte polèmic
és la creixent aproximació als sistemes i procediments dels parcs temàtics
(incloent-hi un parc lúdic i un bon nombre d’elements d’atracció turística
al costat del parc). En els darrers anys, la superfície de les botigues ha
crescut considerablement en constatar que aquest tipus de botigues pro-
dueixen uns beneficis molt superiors a les dels centres comercials i que les
botigues serveixen alhora per atreure més públic (Gómez Martínez, 2006
p.137). Finalment, s’ha criticat el fet que cada vegada importin més les
activitats i els fets que es representen que no pas la conservació dels
objectes o edificis històrics. Williamsburg, que compta actualment amb
1.800 treballadors i un bon nombre de voluntaris per a les representa-
cions, ha anat patint un progressiu descens del nombre de visitants, des
d’1.200.000 el 1985 fins a 710.000 el 2006. El New York Times va fer
públic, a finals del 2006, que el projecte estava en crisi com a conse-
qüència de l’existència d’un gran nombre de museus i cases històriques
similars i del descens del públic visitant, en part per la competència dels
parcs temàtics i per les noves formes d’oci que s’estan desenvolupant. A
finals del 2007, algunes cases van ser venudes a un propietari particular,
tot i mantenir el compromís de conservació. 

En tot cas, l’experiència americana en els museus a l’aire lliure ens intro-
dueix el dubte de quina és la frontera entre museu i parc temàtic (Lumley,
1994; Gómez Martínez, 2006 p.138). Fins a quin punt aquests museus no
són més una construcció de fantasies tridimensionals, una visió
Disneylitzada del passat? 

ELS OPEN AIR INDUSTRIALS

A la Gran Bretanya, els museus a l’aire lliure van arribar molt més tard.
Els dos museus a l’aire lliure més coneguts de la Gran Bretanya, Beamish
i Ironbridge, van suposar una adaptació del model nòrdic a l’Anglaterra
industrial. El primer, The North of England Open Air Museum, va ser creat
el 1972 per Frank Atkinson seguint la forma del parc temàtic, mitjançant
un ferrocarril que transporta els visitants d’una àrea a una altra, cada una
centrada en una època diferent: el 1825, mostrant la societat rural als ini-
cis de la revolució industrial, i el 1923, reconstruint una petita ciutat
industrial amb edificis que reproduïen botigues, tallers industrials, el
banc, el teatre, un saló de música, una escola, etc. El museu pretenia mos-
trar «tots els aspectes de la vida quotidiana del passat a la regió, és a dir,
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4 i 5. Skansen, fundat al final del segle XIX, ha
estat un museu de gran influència, fins al punt de
parlar-se del model skansen. Estocolm. Fotografia:
Xavier Roigé
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6. Skansen serveix de marc per a la celebració de
festivals i aplecs, Estocolm. Fotografia: Xavier
Roigé

7. Skansen, fundat al final del segle XIX, ha estat
un museu de gran influència, Estocolm. Xavier
Roigé

8. El museu a l’aire lliure es complementa amb
exposicions que expliquen la societat que donà
origen al parc, en aquest cas sobre les religions
Openlutch Museum, Arnhem, Holanda. Fotografia:
Xavier Roigé

9. El museu a l’aire lliure es complementa amb
exposicions que expliquen la societat que donà
origen al parc, en aquest cas sobre les religions
Openlutch Museum, Arnhem, Holanda. Fotografia:
Xavier Roigé

10. Openlutch Museum, Arnhem, Holanda.
Fotografia: Xavier Roigé
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la vida industrial, agrícola i rural» (Thomas, 1990 p.6). El procés de crea-
ció va ser similar al que hem descrit als museus escandinaus, amb la
reconstrucció de les cases en un mateix espai, però representa una reela-
boració del model de museu a l’aire lliure, substituint les referències a la
cultura popular per «un museu dinàmic que pretén presentar la història
social de la població del nord-oest d’Anglaterra, per tal que els nostres
visitants s’informin, s’entretinguin, s’eduquin i es converteixin en els nos-
tres millors defensors.» Seguint el model anglosaxó de museu d’història
viva, el museu compta amb nombroses representacions escenificades. 

Amb 350.000 visitants anuals i gairebé 200 persones treballant durant el
període estival (90 de permanents), Beamish és el museu a l’aire lliure més
conegut de la Gran Bretanya, amb molts reconeixements internacionals
(Premi al millor museu europeu de l’Any, 1987, i Living Museum of the
Year, 2002). I el museu té també un bon èxit econòmic fins al punt que
només el 5% del seu pressupost procedeix de fons públics. Però, com en
el cas d’Skansen, al museu se li ha criticat un excessiu grau d’idealització
i de jugar amb la nostàlgia, aplegant edificis i objectes d’èpoques dife-
rents, així com de crear un espai més lúdic que una altra cosa. S’ha criti-
cat també el fet que ens presenti la transició de la societat rural a la indus-
trial d’una manera amable i sense conflictes (Gómez Martínez, 2006:252).
El problema de Beamish –com altres museus similars– és el fet que, mal-
grat que ens trobem davant d’una interpretació de la història, sembla que
estiguem dins de la història mateixa. Dit d’una altra manera, el fet que
estiguem davant de coses (veritables), llocs (veritables) i gent (veritable)
dóna al lloc un sentit d’autenticitat, quan en realitat no en té (Walton,
2007). “La paradoxa de Beamish –escriu Moore (1997)– no és que sigui
falsa; els objectes exposats són ben veritables, però són més veritables que
la realitat que intenta recordar. El carrer de la ciutat evoca un període
indefinit entre les dues guerres, en una curta distància de temps en la qual
la memòria s’estova i s’ensucra. Però no hi ha necessitat de la nostàlgia
personal. Els edificis ja ho fan per vostè”. 

LA REINVENCIÓ DEL MUSEU A L’AIRE LLIURE

Encara que aparentment el concepte mateix de museu a l’aire lliure sem-
bla ja caduc, en benefici de la preservació in situ i de la interpretació del
paisatge, el model centenari de museu a l’aire lliure no està superat, i
només a Europa continua havent-n’hi uns 300. Si bé la majoria es man-
tenen d’acord amb els principis originals de presentació, amb un cert aire
nostàlgic i caduc, en molts casos s’ha anat emprenent una renovació dels
continguts i de les formes expositives. 

Un exemple molt clar de reinvenció d’un museu és el Nederlands
Openluchtmuseum (Museu a l’Aire Lliure dels Països Baixos), creat l’any
1912 durant el període de major eufòria d’Skansen, que en els darrers anys
ha emprès un ambiciós pla de renovació que l’ha portat a guanyar el Premi
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al Millor Museu Europeu de l’Any el 2005. En els seus inicis,
l’Openluchtmuseum responia als mateixos principis d’Skansen (De Jong,
1994): una idea romàntica, un desig de presentació d’una societat gairebé
intacta com a contraposició als ràpids canvis de la societat, conseqüència
de la industrialització i una valoració estètica del producte tradicional
davant el menyspreu cap als productes industrials. Hoefer, el seu principal
creador, desitjava un espai museogràfic on la modernitat, amb els seus can-
vis tècnics i la producció no tinguessin cabuda, i on encara es pogués gau-
dir d’un món en el qual el temps s’aturés. Durant la Segona Guerra Mundial,
el museu va passar a ser propietat de l’estat i, encara que una part impor-
tant dels seus elements van ser destruïts a la batalla d’Arnhe, a la postgue-
rra va ser restaurat i ampliat. Més tard, ja als setanta, es va abandonar la
idea d’art popular com a objectiu principal i es va parlar de la història de la
vida quotidiana, trencant alhora la frontera que separava la producció
industrial de l’artesania i incorporant-hi nous edificis d’ús industrial (una
fàbrica de formatge i una factoria mecanitzada de llet), maquinària agríco-
la i nous edificis que representen els anys trenta. Tanmateix, el museu no
va poder evitar un certa davallada de públic i el dilema de com podria resis-
tir un model així el pas del temps (De Jong, 1994). Això va portar, el 1987,
a l’anunci per part del Ministeri de Cultura de la intenció de tancar el
museu, una decisió que va poder evitar-se gràcies a la pressió pública, que
va arribar a manifestar-se per exigir la permanència de la institució. 

Des de llavors, el museu ha iniciat un procés de remodelació, cedint la seva
gestió a una fundació i reorientant els seus objectius i la seva missió. Ha
ampliat els seus objectius tot aprofundint en la substitució de la noció de cul-
tura popular per la de la vida quotidiana com a eix temàtic de la missió del
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11. Opentlucht Museum, Arnhem, Holanda.
Fotografia: Xavier Roigé
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museu. I, d’altra banda, ha fet un esforç considerable per modernitzar les
seves exposicions, tant des del punt de vista temàtic com museogràfic, inclo-
ent-hi mostres sobre els diversos aspectes de la societat rural holandesa per
explicar-nos la realitat de la vida quotidiana i allunyar-se de la idea d’idea-
lització. S’hi han fet exposicions com Spaarstation Dingenliefde (El paradís
del col·leccionista), Eeen Nonte Stoet (sobre la recerca i conservació etnogrà-
fica), o sobre el paper d’Holanda durant l’època colonial a les Antilles. També
s’hi duen a terme representacions teatrals que ens mostren els conflictes
socials, com la d’una vaga de treballadors en una explotació agrària del 1929,
així com un bon nombre de presentacions multimèdia i de presentacions his-
tòriques. Però l’element més destacat n’ha estat la construcció d’unes noves
instal·lacions a l’entrada del recinte, on destaca l’espectacular multimèdia
HollandRama. Es tracta d’una combinació de tècniques multimèdia diferents,
que poden veure’s des d’una plataforma giratòria de la platea que va girant,
ascendint i descendint per diferents escenografies del passat i el present dels
Països Baixos. En general, el museu fa un esforç per fer entenedors els seus
continguts a públics que ja no tenen com a referent la societat mostrada i que
no poden comprendre-la sense l’ajuda d’explicacions adequades. 

ELS ECOMUSEUS, UNA UTOPIA EN CRISI?

En realitat els open air museums i els ecomuseus, tot i tenir profundes
diferències en la seva concepció, tenen en comú la seva visió de la socie-
tat del passat a través de reconstruccions o elements originals situats con-
textualment i, alhora, comparteixen una certa visió nostàlgica de la socie-
tat del passat. Els ecomuseus, versió francòfona del model nòrdic dels
museus a l’aire lliure, van ser un dels elements més característics de la
renovació impulsada per la nova museologia dels anys setanta. Gairebé
quaranta anys després de la seva creació, els ecomuseus resisteixen millor
la crisi que els museus etnogràfics o etnològics tradicionals, però, com en
el cas dels museus a l’aire lliure, hauran també de redefinir els seus objec-
tius durant els propers anys. Com diu Segalen (2006 p. 301), no sols hauran
de referir-se a la cultura del passat, sinó també als problemes contempora-
nis (agricultura, indústria, turisme, explotació dels recursos naturals, etc.).

Tot i les similituds, el cert és que els ecomuseus constitueixen un model
força diferent en la seva concepció i els seus objectius que els museus a
l’aire lliure. Va ser el mateix Rivière que els va definir, tot indicant (del
1971 al 1980) que l’ecomuseu era “com un museu de l’home i de la natu-
ralesa d’un territori determinat i al llarg del temps, el qual ha de ser neces-
sàriament concebut i gestionat amb la participació de la població local,
amb l’objectiu tant de reforçar el seu sentiment d’identitat col·lectiva com
de contribuir al seu desenvolupament social, econòmic i cultural”. Els pri-
mers ecomuseus van partir de la idea de Rivière dels «museus de casa» i
del model d’Skansen, reconstruint conjunts d’edificis que configuraven
poblacions, com en el cas de l’Ecomusée de la Grande Lande a Marquèze



52
MUSEUS A L’AIRE LLIURE, ECOMUSEUS I ECONOMUSEUS.
EVOLUCIÓ I NOVES PERSPECTIVESDossier

(1969). El model era força diferent del dels museus a l’aire lliure, perquè
partia de la reconstrucció d’una unitat ecològica preexistent i no del sim-
ple trasllat d’edificis. Aquesta evidència d’un conjunt, d’una comunitat,
queda reforçada per l’existència d’un ferrocarril de vapor que porta el
visitant a fer un breu viatge pel temps: els visitants aparquen el cotxe en
una estació, on adquireixen l’entrada bitllet de l’ecomuseu i, posterior-
ment, són transportats a una altra època, com si es tractés d’un ritual de
pas mitjançant un viatge que contribueix a reforçar el trasllat cap a una
altra època i un altre espai. L’ecomuseu s’ha mantingut força fidel a l’es-
perit inicial i queda com un bell exemple de la museologia dels setanta i
vuitanta, amb uns cent mil visitants anuals. Però, després d’un període
d’important afluència a començaments dels noranta, el nombre de visi-
tants ha anat en descens, per tal com ha patit l’absència d’un programa
d’investigació i, sobretot, de renovació. Ben considerat per una població
local que ho ha vist com un factor de desenvolupament local, més que no
pas com un element d’identitat en el qual pugui reconèixer-se, ha iniciat
una etapa de reflexió per redefinir els seus objectius i per convertir-se no
sols en un espai de presentació, sinó també en un espai d’activitats (aco-
llida d’artistes, de grups de música tradicional, etc.).

La ràpida expansió del concepte d’ecomuseu comportaria, als anys vui-
tanta, l’aparició del que Hubert (1985 i 1993) anomena segona generació
d’ecomuseus. El model seria adoptat en contextos urbans i industrials, i es
traduiria en projectes com el de l’Ecomusée Creusot-Montceau, obert al
públic al 1978. Aquest museu va suposar noves aportacions, com l’ex-
pansió de la noció d’ecomuseu entesa com un conjunt d’equipaments
diversos i l’extensió del concepte per referir-se també a equipaments
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12 i 14. Cases de l’Ecomusée d’Alsace. Fotografia:
Xavier Roigé

13. Una casa dins de l’Ecomusée de la Grande
Lande, un dels primers ecomuseus oberts al públic.
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urbans i de patrimoni industrial. El projecte, realitzat per Hugues de
Varine i per Évrand, va obrir noves perspectives per als ecomuseus en
entendre que la comunitat sencera constitueix un museu viu, i en instau-
rar el model de museus en xarxa amb un centre i diverses antenes, diver-
sos edificis històrics i temàtics que conserven i interpreten diferents ele-
ments significatius del seu patrimoni edificat, rural, industrial i artesanal,
fins i tot monuments i vestigis històrics (Joubert, 1999; Tinoco, 2001 p. 44).
A més d’aquestes aportacions respecte a la presentació, aquest ecomuseu
resulta paradigmàtic com a exemple del destí de la utopia museística que
va ser el museu comunitari, en contemplar-se inicialment com un museu
militant pel seu dinamisme d’agitació cultural, ja que pretenia conservar
la memòria obrera en oposició a les classes patronals (Segalen, 2005 p. 303).
Però, tot i que continua mantenint la seva acció en un entorn econòmic
en crisi, les seves accions no han aconseguit mantenir el nombre de visi-
tants, cosa que amenaça el pressupost de la institució i el seu desenvolu-
pament futur (De Roux, 2004).

Des dels noranta (tercera generació), l’extensió dels ecomuseus ha evolu-
cionat en tres sentits diferents. En primer lloc, s’ha produït un notable
increment dels ecomuseus, tant a França com en altres països. En la majo-
ria de casos no són més que petites instal·lacions amb pocs recursos, fre-
qüentment obertes com a conseqüència de crisis rurals i industrials que
han implicat el tancament d’espais que han anat reconvertint-se en eco-
museus. Sovint, aquests espais s’han allunyat de la idea inicial dels eco-
museus, sobretot pel fet que sovint representen una certa mitificació del
passat sense esperit crític i amb una preocupació menor per la investiga-
ció (Hubert, 1993 p.205). Amb freqüència, es tracta només de cases rurals
que s’han adequat com a espais domèstics o instal·lacions com molins,
ferreries o petits tallers. El terme ecomuseu, la màxima expressió de la
renovació de la museologia dels vuitanta, s’ha convertit, en molts casos,
en una etiqueta buida de contingut per a la presentació d’identitats des-
aparegudes. En segon lloc, s’han consolidat com a projectes vinculats al
desenvolupament local i que han aconseguit un cert equilibri entre el tre-
ball museogràfic de presentació i la integració sociocomunitària
(l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, a Catalunya, n’és un magnífic exemple).
El seu risc, això no obstant, és la manca de suport de les institucions
locals i nacionals, i el cansament que poden generar en el públic i en la
mateixa comunitat local les representacions centrades només en un pas-
sat que va quedant cada vegada més lluny. I, en tercer lloc i en un sentit
ben diferent, alguns ecomuseus s’han convertit en grans instal·lacions que
s’aproximen en alguns aspectes a la noció de parc, amb programes d’ac-
tivitats i nombroses instal·lacions de lleure i de restauració. És el cas de
l’Ecomuseu d’Alsàcia, concebut el 1984 per a la salvaguarda de l’arqui-
tectura rural, que ha estès les seves activitats cap a altres aspectes com la
mineria o la indústria i que rep uns 350.000 visitants anuals, incloent-hi,

15. Senyalització a l’Ecomusée d’Alsace.
Fotografia: Xavier Roigé

16. Activitats artesanals. Ecomusée d’Alsace.
Fotografia: Xavier Roigé
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a més, la celebració de festivals, d’exposicions temporals i de festes. Les
animacions i la mateixa oferta d’hostaleria i de lleure (instal·lacions de
fira antigues) ocupen un lloc destacat a Alsàcia. Però la mida i l’oferta de
les seves instal·lacions els fa entrar en competència amb altres ofertes
turístiques (fins i tot amb parcs temàtics), cosa que ha implicat una crisi
d’aquest museu: al descens en nombre de visitants se li ha afegit una crisi
financera pel gegantisme de les seves instal·lacions i dels seus projectes
de grans inversions, que no han tingut l’impacte necessari en el públic i
que amenacen fins i tot amb el tancament de les instal·lacions. 

Una varietat dels ecomuseus són les cases museus com a exemple de la
vida rural en els aspectes arquitectònics, familiars i productius. Les cases
obertes més recentment al públic evolucionen sobretot vers la necessitat
de privilegiar més els continguts que no pas els objectes, ja sigui a través
d’explicacions complementàries que ens informen de la família que l’ha-
bitava, les seves activitats econòmiques, o bé amb explicacions en cadas-
cun dels espais o les habitacions que ens informen del seu ús familiar i
social i interrelacionen els objectes amb aspectes de la vida social.
Podríem citar centenars i centenars d’exemples d’aquests cases, com –en
el cas de Catalunya– la casa Joanchiquet a Vilamòs (integrada en el
Musèu dera Val d’Aran), la Casa Gassia (que forma part de l’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu) o L’Agustí al Montseny (una gran masia restaurada pel
Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona amb l’assessorament del
Museu del Montseny, amb narracions sonores de «l’amo» de la casa, efec-
tes multimèdies i olors) o –en el cas d’Andorra– la Casa Rull de Sispony
(construïda a partir d’una visita audioguiada sobre la vida a la casa). 

A l’actualitat, l’Observatori d’Ecomuseus Ecomusei parla de l’existència de
270 ecomuseus al món i d’uns altres setanta en projecte, encara que en
realitat hi ha moltes més instal·lacions amb aquesta denominació. Només
a França, la Fédération des Ecomusées et musées de société reuneix 140
membres que compten amb uns requisits mínims per poder formar part de
la federació. En molts països (França, Portugal, Itàlia, fins tot en altres
continents), els ecomuseus van incrementar-se considerablement durant
els vuitanta (sobretot els referits a la societat rural) i noranta (especial-
ment de patrimoni industrial). Encara que la majoria van néixer a partir
d’associacions i grups de voluntaris, durant els anys noranta van anar
professionalitzant-se, cosa que ha comportat contradiccions en la relació
amb la població local i sobretot amb l’afany dels poders públics per con-
trolar aquestes institucions. Un altre debat important ha estat el fet que
en molts casos hagi prevalgut una política de desenvolupament econòmic
centrada en la dinamització turística per davant dels objectius comunita-
ris per als quals es van crear. Segons l’Observatoire Permanent des Publics
de la Direction des musées de France, els ecomuseus tenen un volum de
visitants important en relació amb els museus en general i el tipus de
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públic que els visita és similar al que freqüenta els museus més elitistes de
Belles Arts. La Fédération des Écomusées et Musées de Société de France
constata, d’altra banda, que a finals dels noranta es va produir un descens
en el nombre de visitants, mentre que, després del 2002, s’ha produït una
certa estabilització com a conseqüència de l’esforç d’aquestes institucions
per aconseguir nous públics. Segons un informe sobre el públic dels eco-
museus de l’AVISI (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-
Economiques), el públic visitant és majoritàriament familiar (un 15% els
visiten acompanyats dels seus fills menors). Aquest últim informe assenyala,
també, que el nombre de visitants varia entre 1.000 i 370.000, segons el lloc
d’implantació del museu, però que la majoria d’ells oscil·len entre els 10.000
i 15,000 visitants per any. En tot cas, els ecomuseus –qualificats per De Roux
(2003) com una utopia en crisi– hauran de fer en els pròxims anys un esforç
per renovar els seus objectius, els continguts i les formes de presentació.

ELS ECONOMUSEUS: EL PATRIMONI QUE ES GUANYA LA VIDA

Una de les evolucions dels ecomuseus, encara que amb continguts molt
diferents, el constitueixen els anomenats economuseus. Es tracta d’un nou
concepte inventat al Canadà que combina una empresa artesanal amb un
museu i que, segons la definició del seu creador Ciril Simard (1992), són
institucions en les quals “el patrimoni es guanya la vida”. 

Al Canadà es troben en un ampli procés de desenvolupament, sobretot a
la zona del Quebec, on compten amb una xarxa de quaranta petits museus
que reben entre tots ells més de 850.000 visitants anuals segons el Canada
Heritage. Constitueixen una marca registrada (els museus inscrits funcio-
nen en un règim que recorda el d’una franquícia) que combina l’economia
i la cultura, en paraules del seu creador, una associació entre la museolo-
gia i el món de l’empresa artesanal: «etimològicament, la paraula econo-
museologia expressa les dues preocupacions principals de la nostra inter-
venció. En primer lloc, ‘econo’, per remarcar la importància de la rendibi-
litat de l’empresa, i després ‘museologia’, per conferir al conjunt la dimen-
sió cultural i pedagògica que li aportarà el seu segell d’originalitat i la
seva especificitat». L’autofinançament, un element clau en el seu funcio-
nament, no sols s’associa als aspectes econòmics, sinó també als rendi-
ments socials, culturals i patrimonials i, més difícilment mesurable, amb
una rendibilitat qualitativa (Tinoco, 2001 p. 45). Es tracta, per tant, d’em-
preses artesanes que utilitzen el patrimoni com un element de desenvolu-
pament sostenible amb el valor afegit del turisme cultural i científic.

El concepte d’economuseu designa una institució que reuneix: a) una
empresa artesana que fabrica objectes sorgits de la cultura popular i de la
tradició, oberta al públic i que mostra com es practica l’activitat artesana,
que és venuda i explicada allà mateix, cosa que permet l’autofinançament
de l’empresa; b) un centre amb instruments pedagògics per explicar els
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seus continguts; c) una exposició d’objectes antics, presentació d’obres
actuals i centre de documentació i arxiu. Hi ha una gran varietat de tipus
d’economuseus, mostrant processos tan diversos com la producció del vi,
de la mel, del sabó, la ceràmica, l’estany, la pell, la farina, els vidres, el
cultiu de pomes, els relleus, els brodats, els lutiers, etc. Malgrat les críti-
ques que han rebut com una mercantilització de la idea de museu, és gai-
rebé segur que iniciatives d’aquest tipus proliferaran en els pròxims anys,
ja que ens interroguen sobre el paper del museu etnològic en el desenvo-
lupament social i comunitari. 

CONCLUSIONS

Els exemples que hem presentat en les pàgines anteriors ens permeten
observar diferents alternatives i, alhora, la potencialitat d’aquests museus.
Des dels més grans fins als més petits, aquestes institucions no són –com
afirma De Roux (2003)– una utopia en crisi, sinó models que sens dubte
tenen molt a dir en el panorama futur de la museologia. Tanmateix, les
cases velles i els edificis dels museus a l’aire lliure hauran de deixar enre-
re els seus continguts d’evocació nostàlgica per servir de quadre de refle-
xió sobre el passat i el present de la societat. No es tracta només de
modernitzar les seves instal·lacions convertint-les en una experiència més
lúdica, sinó de reorientar i reinventar la seva missió d’acord amb els can-
vis del públic. Com afirma Duclos, “si bé la traça, l’objecte, el document,
l’obra, el patrimoni conservat és el punt de partida de qualsevol museo-
grafia, no hi ha res més important que respondre els de carn i d’esperit,
homes, dones i nens, amb qui el museu, indefinidament, es construeix”
(2001 p. 79).

Una pregunta queda per al final. Per què hi ha tan pocs ecomuseus i
museus a l’aire lliure al nostre país? Aquest seria el tema d’un altre arti-
cle, però aventurem algunes hipòtesis: les diferents característiques del
temps lliure familiar, les formes del turisme familiar, el menor pes de les
institucions culturals, la climatologia i la diferent manera de veure el
patrimoni del passat. Mentre que en molts països es valoren com a ele-
ments patrimonials els aspectes relacionats amb la vida social, en el nos-
tre cas es valora molt més el patrimoni monumental com a tret distintiu
del passat.
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PREÀMBUL

A Suïssa, els museus tenen un estatus molt peculiar. El Museu Nacional Suís
(Schweizerisches Landesmuseum) depèn directament de la Confederació.
Aquesta denominació agrupa vuit museus repartits per diferents parts del
país: el principal és a Zurich, creat el 1898, després hi ha el Castell de
Prangins (Vaud), on es va obrir un segle més tard una antena francesa,
també Schwyz, al cor primitiu del país, allotjant un Forum der Schweizer
Geschite, i alguns altres llocs de menor importància. Tots els altres museus,
molt nombrosos a causa de l’estructura federal del país (23 divisions admi-
nistratives anomenades cantons), tenen un estatus peculiar: museus de ciu-
tats o de cantons, museus privats, museus de fundacions, d’associacions,
etc. En definitiva, no existeix cap estructura conjunta ni cap jerarquia que
presideixi el funcionament dels museus helvètics; només una associació,
sense ànim de lucre, l’Associació dels Museus Suïssos (AMS) i diverses asso-
ciacions professionals n’asseguren els vincles i les relacions. 

A Suïssa hi ha diversos museus d’etnografia. El Museu Rietberg és a
Zurich, especialitzat en estètica etnogràfica; actualment s’hi estan realit-
zant obres d’ampliació, reclamades des de fa temps, per tal que les reser-
ves siguin accessibles al públic. A Zurich també hi ha el Völkerkundemuseum
de la Universitat, una institució bessona de l’Ethnologisches Seminar, que es
dedica a un tipus d’etnografia que podríem denominar clàssica. A Basilea, el

JACQUES HAINARD
Antic conservador del Museu d’Etnografia de Neuchâtel, actualment director del Museu d’Etnografia de Ginebra

Traducció: Diana Puig

L’expologia1 a la seva justa mesura. La museografia al
Museu d’Etnografia de Neuchâtel 

1

1. Gabinet del general Demeuron. Exposició permanent, on es representa un gabinet de curiositats. Musée d’Ethnographie de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé

Cuando pronunció esta conferencia, Jacques
Hainard era conservador del Museo de Etnografía
de Neuchâtel (MEN). Desde 2006 dirige el Museo
de Etnografía de Ginebra. Tras una breve descrip-
ción de la situación de los museos de etnografía en
Suiza, divide su conferencia en cuatro apartados.
Empieza por insistir sobre la importancia de situ-
ar el lugar desde donde se construye el discurso
museográfico, es decir, sobre la necesidad de cono-
cer la historia de la institución en la que se traba-
ja, lo que le lleva a establecer, en un segundo
apartado, el estado de las colecciones del MEN. A
continuación destaca la importancia de que el
museo adopte una política determinada y acaba
presentando algunos ejemplos de exposiciones
realizadas para demostrar que comprometerse con
un museo, significa firmar su trabajo.

When he gave this lecture, Jacques Hainard was
curator of the Musée d’Ethnographie de Neuchâtel
(MEN). Since 2006 he has headed the Musée
d’Ethnographie in Geneva. After a brief descrip-

1 Expologia és un neologisme, encara no utilitzat
en català, que l’autor fa servir en referència a la
ciència de les exposicions
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museu d’etnografia ha canviat recentment de nom: de dir-se
Völkerkundemuseum und Schweizerisches Museum für Volkskunde, ha
passat a anomenar-se Museum der Kulturen Basel. S’especialitza princi-
palment en Oceania, per la senzilla raó que en aquesta ciutat, dedicada a
la indústria química i tèxtil, tothom està molt interessat principalment en
dues coses: o bé per aquesta part del món o bé pels teixits. Ginebra pos-
seeix dos museus d’etnografia: el Museu Barbier-Müller, especialitzat en
l’estètica, i el Museu d’Etnografia de Ginebra, que actualment ha buidat
les seves sales de totes les seves col·leccions i les ha dipositat a Ports
Francs, tot esperant que les autoritats polítiques decideixin la seva sort, i
actualment només ofereix exposicions temporals als visitants. A
Neuchâtel hi ha, naturalment, el Museu d’Etnografia que jo mateix diri-
geixo, i del que us en parlaré més endavant. A Berna existeix
l’Historisches Museum Bern que posseeix un departament d’etnografia
especialitzat principalment en Àsia central i Afganistan, amb un impor-
tant  gabinet de curiositats, les de l’explorador Henri Moser. En el mateix
cantó de Berna hi trobem el Château de Burgdorf (Berthoud), que allotja
un museu dotat amb col·leccions procedents d’Oceania. Aquest és, més o
menys, el panorama helvètic en matèria de museus d’etnografia.

Fa uns anys, va sorgir el projecte de construir un museu nou a Ginebra,
amb un pressupost de 80 a 100 milions de francs suïssos. Es va fer una
consulta en referèndum popular i finalment es va rebutjar la idea.
L’etnografia suïssa va rebre un cop molt dur. Fins i tot les paraules etno-
grafia o museu d’etnografia van passar a ser mal vistes a causa de la con-
notació colonial que arrossegaven. Molts directors de museus d’etnogra-
fia haurien fet qualsevol cosa per canviar aquesta percepció. El museu
ginebrí projectat es va presentar inicialment sota el nom Esplanada dels
móns, títol del projecte guardonat del concurs d’arquitectura. A partir d’a-
quell moment, però, es va començar a parlar de museu de les civilitzacions
o de la civilització, de museu de les cultures, de museu de societat...  Es
va crear un embolic espantós, que és interessant de seguir en el cas del
Museu del quai Branly, inaugurat a París el 2006. La seva denominació va
suscitar tant de conflicte, que finalment no es va trobar cap millor opció,
que escollir la seva pròpia adreça com a nom.

Actualment, existeixen dues etnografies clarament diferenciades. D’una
banda, hi ha l’etnografia clàssica, la d’Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania, és
a dir, de fora d’Europa, que s’encarrega de les societats antigament ano-
menades «primitives». Un fenomen interessant a tenir en compte és que
actualment aquesta etnografia ha esdevingut la disciplina de més alt
nivell, d’alta gamma, de la qual es podria dir que s’ha transformat en art.
Circula pels mercats més importants i el preu dels seus productes no para
d’augmentar dia rere dia. D’altra banda, existeix l’etnografia de segona
classe, l’europea. No té ni l’estatus ni el nivell mercantil que ha adquirit

tion of the situation of ethnographic museums in
Switzerland, he divides his lecture into four parts.
He begins by stressing the importance of situating
the standpoint from which museographic discourse
is constructed, that is, the need to know the histo-
ry of the institution in which one works; this leads
on to the second part, which describes the state of
the MEN’s collections. He goes on to discuss the
importance of a museum’s adopting a certain pol-
icy and ends by describing some examples of exhi-
bitions that have been staged to demonstrate that
being committed in a museum means to take
responsibility for its work.
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la primera. Els baguls normands, les arades, els esclops o els carretons
tenen interès, però no tant com les col·leccions de la missió de Dakar-
Djibouti portades per Griaule i Leiris. És una gran paradoxa! Quan assis-
teixo als col·loquis dels museus d’etnografia europea, només hi trobo gent
provinent de l’etnografia europea i ningú de l’etnografia clàssica. S’ha fet
evident que els protagonistes dels museus d’etnografia anomenada clàssi-
ca, d’aquesta etnografia estètica (on, més que mai, s’intenta fer estètica),
es comparen als conservadors dels museus d’art modern i contemporani,
és a dir, els conservadors de grans museus. Cal que recordem aquesta dife-
rència que els alemanys fan entre la Volkskunde i la Völkerkunde i que
també trobem en la llengua francesa en la distinció que fa entre les arts i
tradicions  populars i l’etnologia. André Malraux anomenava els museus
d’etnografia europea com a museus d’esclop, de carretó i d’arades, demos-
trant un profund menyspreu per la França rural.

He dividit el text que segueix en quatre apartats. Primer presentaré la his-
tòria del lloc del qual parlaré, ja que crec fonamental aclarir qui parla.
Actualment, aquesta és una pràctica poc habitual als museus, on normal-
ment el discurs és anònim. Parlarem del número 4 del carrer Saint Nicolas
de Neuchâtel, és aquí on construïm el nostre discurs i en cap altre indret.
A continuació evocaré breument els llocs que conformen la institució. En
tercer lloc, parlaré de la política que ha de tenir un museu, en particular
un museu d’etnografia. Es tracta de reflexionar sobre els problemes
actuals a través d’un recorregut per la història d’un museu d’etnografia
eficaç, segons el meu parer, i avui condemnat a la deconstrucció cultural.
Insistiré molt sobre aquest punt: la nostra especialitat d’etnologia al
museu és la que ens ha de portar a deconstruir la cultura en la que vivim,
intentant comprendre com nosaltres mateixos l’hem construït. I encara
diré més, un bon museu d’etnografia hauria de ser un lloc de desestabilit-
zació cultural. Cal que el visitant surti menys segur que quan hi ha entrat.
Ha de dubtar d’allò que sap, de les seves creences i dels seus judicis. S’ha
de sentir sacsejat. Fent d’advocat del diable, diria que m’agradaria que els
visitants es preguntessin dues qüestions fonamentals en sortir del museu:
« Per què penso com penso? » i « Per què dic el que dic? ». Si aconseguim
col·locar a la gent en aquesta situació, sigui quin sigui el seu nivell de
coneixements, la seva cultura o les seves creences, podríem convertir
aquesta societat en més comprensiva i qui sap si tots seriem una mica més
intel·ligents. Segurament podríem progressar cap a allò que tots aspirem:
comprendre’ns millor mútuament. Referent al quart apartat del meu text,
mostraré que comprometre’s en un museu, vol dir signar la feina.
Presentaré alguns exemples d’exposicions. He escollit tres moments del
treball que realitzem a Neuchâtel: una exposició sobre el sentit comú i el
pensament ordinari que es diu Si... (1993); una segona que es titula
Objectes i pretextos, objectes manipulats (1984), on hem qüestionat què és
un objecte de museu, un objecte etnogràfic; i, finalment, una tercera, la
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recent exposició titulada El museu caníbal (2002) que respon veritable-
ment als interrogants que ens qüestionem en aquest col·loqui.

LA HISTÒRIA DEL MUSEU ETNOGRÀFIC DE NEUCHÂTEL

A Neuchâtel vaig ser el cap d’un Museu d’Etnografia municipal, finançat
per una ciutat de 32.000 habitants que també disposa d’un Museu d’Art i
d’Història i d’un Museu d’Història Natural. En aquesta ciutat trobem,
doncs, un esforç cultural considerable. La història del nostre museu és
senzilla: la seva existència segueix els grans corrents europeus. Un gene-
ral de Neuchâtel, Charles Daniel de Meuron (1738-1806), que va servir als
anglesos a Sud-àfrica i a Ceilan, va crear a casa seva, a Saint Sulpice, a
Val-de-Travers, un gabinet de curiositats que incloïa naturalia, mirabilia
i altres artefactes. El 1975, de Meuron va llegar aquest gabinet a la ciutat
de Neuchâtel. Aquest fou l’inici de les col·leccions dels museus munici-
pals. Paral·lelament, durant tot el segle XIX, habitants de Neuchâtel
havien anat a Àfrica, com a missioners, viatgers o comerciants i també
havien recol·lectat objectes africans. Així es van anar formant col·leccions
de qualitat. El 1902 va començar una nova aventura. Un comerciant de
Neuchâtel anomenat James Ferdinand de Pury, que havia fet fortuna al
Brasil, va donar la seva propietat a la ciutat de Neuchâtel per tal d’ins-
tal·lar-hi un museu d’etnografia. Fou inaugurat el 14 de juliol de 1904.
L’any 2004 es va celebrar el seu centenari.

2

2. Gabinet de Curiositats del segle XXI. Musée
d’Ethnographie de Neuchâtel. Fotografia: Xavier
Roigé

3. Quina autoritat pot decidir què conservarem del
nostre segle? Gabinet de Curiositats del segle XXI.
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel. Fotografia:
Xavier Roigé.
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Des del 1904 fins al 1921, el seu primer conservador, Charles Knapp,
seguia la tendència de l’esperit d’aquella època. Considerava que calia uti-
litzar el parc del museu per « fer-hi assaigs de cultura [...] edificar caba-
nes [...]. I, per què no, de tant en tant, fer-hi acampar tropes indígenes
vingudes d’alguna llunyana regió del globus? » Era la lògica del zoo
humà, que feia venir gent per tal d’observar-la, seguint aquest esperit
positivista i lògic de les exposicions colonials on es mostraven per exem-
ple els pigmeus o el lapons amb els seus rens. La gent del circ havia com-
près millor que ningú que allò era una font d’atracció extraordinària i ara
l’antropologia explotava aquesta tendència que estava tant de moda. El
1910, el conservador del Museu d’Etnografia de Neuchâtel es queixava
dient: « Suïssa té dificultats per tenir col·leccions, sobretot africanes, per-
què, desgraciadament, no té colònies». Lamentava enormement aquesta
carència que dificultava la tasca de recol·lectar objectes. A conseqüència
d’això, el suïssos i, naturalment, la gent de Neuchâtel, van realitzar mis-
sions etnogràfiques com la missió Dakar-Djibouti del 1931-1933: aquest
fou el cas d’una sèrie d’expedicions a Angola, especialment la del 1932-
1933, en la qual Théodore Delachaux va participar i que, com a conse-
qüència, avui  Neuchâtel disposa d’una col·lecció angolesa molt impor-
tant, reunida especialment a casa dels Cowke. El meu predecessor, Jean
Gabus, tercer conservador del Museu d’Etnografia de Neuchâtel, fou un
especialista en esquimals (així és com els blancs anomenaven els inuits),
als quals va consagrar la seva tesi doctoral el 1943. A més, va treballar a
Àfrica, a Sahel, on va reunir algunes col·leccions mauritanes i la més
important col·lecció tuareg d’Europa. Gràcies al préstec d’aquestes col·lec-
cions, «La Caixa» ha pogut presentar durant dos anys, a Barcelona i a
altres llocs d’Espanya, les exposicions sobre els tuaregs.

Actualment ja no es fan recol·leccions sistemàtiques d’objectes i ja no ens
desplacem sobre el terreny per tal de recollir els productes de cultures
alienes, la seva cultura material. Actualment, quan es presenta una opor-
tunitat d’adquisició, és quan podem completar els conjunts que ja tenim
i, de tant en tant, encomanem alguns objectes a etnògrafs de camp. Sovint
em pregunto si recollir la cultura material aliena encara té algun sentit.

LA SITUACIÓ ACTUAL DEL MUSEU

El nostre museu allotja un Institut d’etnologia que imparteix classes uni-
versitàries. Actualment, 500 estudiants cursen etnologia a Neuchâtel, l’ú-
nic ensenyament donat completament en llengua francesa a Suïssa. Els
estudiants provenen d’altres universitats, de Ginebra, de Lausanne, de
Tessin, inclús d’universitats suïsses de llengua germànica. Aquest vincle
entre museu d’etnografia i institut d’etnologia, museu municipal i institut
cantonal, ofereix l’avantatge que podem servir-nos-en mútuament. D’una
banda, nosaltres rebem recolzament científic per part dels nostres
col·legues professors, professors en pràctiques i ajudants; i nosaltres com

3
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a contrapartida oferim a aquests investigadors la possibilitat de mostrar els
seus treballs, participant en exposicions, reflexionant sobre la forma d’il·lus-
trar els resultats de les seves investigacions trobant la millor manera de fer
comprensible el seu treball per al gran públic, és a dir, divulgar els seus conei-
xements. Aquest dispositiu ha creat una dinàmica extraordinària: tots els
museus s’haurien d’aparellar amb instituts de recerca i tots els instituts de
recerca amb museus. No tinc cap dubte sobre el menyspreu que senten els uni-
versitaris per la gent dels museus, que els creuen de segona categoria. És jus-
tament aquest fet el que ha perjudicat la política dels museus francesos i la
investigació a França; els universitaris francesos, especialment durant les últi-
mes dècades, no han tingut mai en bona consideració els museòlegs. 
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4. Gabinet de Curiositats del segle XXI. Musée
d’Ethnographie de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé

5, 6 i 7. Exposició El museu caníbal. Musée
d’Ethnographie de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé
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És en base a aquesta història i dins d’aquest context que ara reflexionem.
Pel que fa a la situació actual, és la següent: vaig entrar al Museu
d’Etnografia el 1980; teníem aproximadament 35.000 objectes a les
col·leccions, això vol dir que era un museu petit, dels quals 25.000 van
ser informatitzats i es poden consultar a través del nostre web. És la nos-
tra manera de respondre als grans interrogants sobre els objectes: restitu-
ció, o no restitució? Què cal fer? Nosaltres responem: restitució, no, però
sí posar a disposició; creiem possible la col·laboració. Espero que d’aquí a
un any o dos, la totalitat del nostre patrimoni serà a disposició de tots
aquells que desitgin visitar-lo a través d’Internet.

Aquesta situació m’ha portat a fer-me les següents qüestions: perquè
Neuchâtel, una població de menys de 32.000 habitants, s’obstina a pagar
un museu etnogràfic que no col·lecciona res de Neuchâtel, ni de Suïssa, ni
d’Europa? És a dir, tot i no ser rics, ens permetem el luxe de conservar el
patrimoni dels altres. És desconcertant. Quin és aquest interès? Per què?
La resposta que hem trobat és que el museu és un lloc important per a la
societat. Cap el 1980, quan vaig estar reflexionant sobre aquest tema, jo
mateix utilitzava el terme « museu-medicament ». M’agradava aquesta
idea: el museu és un medicament que tranquil·litza. Igual que consumim
tranquil·litzants per tal de calmar-nos, el museu actua de tranquil·litzant
per a la societat. És un lloc on es guarden les coses. No se sap ben bé per
a què, però pensar que hi podem guardar les restes de la cultura, ens tran-
quil·litza. I tothom està d’acord a dir que cal transmetre el patrimoni a les
generacions futures. Però saber exactament què, ja és un altre tema. La
política comença a barrejar-s’hi, també l’economia, i els diners... Però cal
pensar-hi bé: quin patrimoni volem per al demà?

LA CONCEPCIÓ DEL NOSTRE MUSEU

A partir d’aquest moment, varem començar a fer exposicions, però ja no
exposàvem objectes, és a dir, ja no fèiem exposicions de juxtaposicions.
El fet de posar una màscara, i una altra, i una altra, i encara una altra
màscara i a sota escriure « màscara», em cansa enormement. El fet de
posar una cistella, i una altra, i una altra, i encara una altra cistella més,
i escriure « cistella » i afegir alguna altra explicació, també crec que és
molt avorrit. Amb això, no vull dir que no cregui que s’hagin de fer expo-
sicions permanents. Actualment ja no les anomenem « permanents », sinó
que parlem d’exposicions « de referència », novetat introduïda a la llen-
gua francesa per Michel Côte, a Lió, terme que actualment ha adoptat
molta gent. Pel que fa a les exposicions temporals, ara les anomenem
exposicions de « síntesi », així sembla més elegant. Nosaltres ens posicio-
nem a favor d’allò permanent, de la referència. Cal que entenguem clara-
ment allò que posseïm; i crec que qualsevol museu ha de tenir una part
del seu espai destinat a una mostra exemplar de  les seves col·leccions
provinents de diferents punts del món. Però com que nosaltres no conser-
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vem coses per les quals els visitants vindrien especialment, ja que no
tenim ni la Nefertiti del Museu Egipci de Berlin, ni els frescos del Partenó
del Museu Britànic, hem decidit seguir una política centrada sobre les
exposicions temporals de síntesi. Aquesta és la línia que hem volgut donar
al nostre museu, és amb la que ens comprometem i la que signem. Com
quan els creadors de moda llencen cada any una col·lecció, nosaltres llen-
cem la nostra exposició. Ens comprometem, la signem. Evidentment,
també hem organitzat exposicions temàtiques com Col·leccions de passió
(1982), Objectes pretextos, objectes manipulats (1984), Els animals i els
homes (1987), Els ancestres són entre nosaltres (1988), Les dones (1992),
etc. També, hem muntat una exposició sobre les nostres pràctiques etnolò-
giques que vam titular El museu caníbal (2002) i una altra sobre el sexe que
vam anomenar X – especulacions sobre l’imaginari i la prohibició (2003).

Considero el museu com un diccionari, del qual els objectes en són les
paraules. La nostra feina amb les paraules, els objectes, consisteix a cons-
truir una observació, un discurs; dit d’una altra manera, a explicar una
història. Per mi, exposar equival a explicar històries. Si la història està ben
explicada és perquè hi ha una sintaxi, un estil, un bon escriptor; per tant,
la qualitat de l’exposició està assegurada sempre que hi hagi un bon con-
tingut, però també un bon estil, perquè és important la manera de dir les
coses i d’explicar-les. Segons aquesta perspectiva –encara que no tots els
conservadors són  d’acord amb mi–, crec que s’utilitzen els objectes com
a resistències materials que esperen una visió, una idea, un discurs. Inclús
crec que, fins fa poc, els conservadors han estat els esclaus dels seus
objectes. Nosaltres, però, hem canviat la fórmula: els objectes són els nos-

8

8. Exposició El museu caníbal. Musée d’Ethnographie
de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé
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tres esclaus i els fem dir les coses que volem a través dels nostres discur-
sos, per poder cada any extreure’n reflexions. Estic segur que amb una
bona expografia i una bona reflexió, que anomeno « expològica » (el dis-
curs sobre el discurs de l’exposició), podem fer una exposició amb objec-
tes que defensin una intenció i després, amb aquests mateixos objectes, dir
exactament el contrari.

Quan afirmo que el museu d’etnografia hauria de ser, avui, un lloc de
deconstrucció cultural, vull dir que abans de res hauríem de saber com
pensem, descriure el nostre funcionament, descobrir la manera com cons-
truïm els nostres estereotips i les nostres ideologies. Així podem entendre
com hem mirat als altres. Posar-nos en el lloc dels tuaregs, no és la nos-
tra tasca. No estem aquí per pensar per als altres. El que és important és
comprendre com els veiem, com hem acaparat la seva cultura material,
com l’hem entesa i allò que n’hem fet. Quan vaig veure, a França, traslla-
dar alguns objectes del Museu de l’Home cap al Louvre, amb l’argument
que s’havien d’exposar més de 120 obres mestres, vaig dir als meus
col·legues: « Sou extraordinaris, heu superat la idea del colonialisme, ja
que sou vosaltres qui heu decidit quines són les obres mestres de les altres
cultures ». No hi ha manera de sortir d’aquesta hegemonia occidental, som
sempre nosaltres els que imposem la nostra visió, la nostra manera de
pensar, d’apreciar i de jutjar.

Per mostrar la posició tan complexa que té l’etnografia actualment, fixem-
nos com els etnòlegs han tractat els boiximans del Kalahari. Els van
començar a observar cap al 1880 i, en aquell moment, el primer que es
van preguntar era si els boiximans eren humans o animals. Finalment van
concloure que eren humans, encara que molt ignorants, que no sabien
comptar fins a tres i que eren nòmades que es desplaçaven sempre a la
recerca de menjar, que es comportaven com a bèsties i que eren realment
gent lamentable. Cent anys més tard, el 1970, Marshall Sahlins va escriu-
re que les societats dels boiximans del Kalahari van ser les primeres que van
viure en l’opulència, les primeres que gaudien de l’oci, uns observadors
excepcionals, ecologistes avançats al seu temps, persones amb mèrits
extraordinaris, que sabien emmagatzemar i que treballaven potser dos dies
a la setmana per alimentar 18 o 20 persones. La resta del temps, s’explica-
ven històries, jugaven, feien música, eren feliços... Que consti que seguim
parlant dels mateixos boiximans. La visió és totalment oposada, i no és for-
çosament una manipulació, és simplement que mana el pensament de moda
a l’època. Per què? És això justament el més apassionant! D’això se’n diu
fer etnografia. Això sí que és interessant!  Perquè hem vist aquests fenò-
mens i hem dit aquestes coses en aquest moment? Si arribem a fer aquesta
crítica, vol dir que ens podem posicionar en l’actualitat. Perquè avui pen-
sem de la manera que pensem? Perquè diem el que diem? És fonamental.
Encara que no cal fer-ho tot el dia, ja que acabaríem tornant-nos boigs, sí



66
L’EXPOLOGIA A LA SEVA JUSTA MESURA. LA MUSEOGRAFIA AL
MUSEU D’ETNOGRAFIA DE NEUCHATEL. Dossier

que cal fer-ho de tant en tant. Aturar-se un moment i fer-se aquest tipus de
preguntes. Crec que aquest és l’objectiu principal dels museus d’etnografia.

Des d’aquesta perspectiva, sovint se’ns ha acusat de ser elitistes i intel·lectuals.
No és totalment cert. A casa nostra, no cal ser un especialista per anar a veure
una exposició. Els visitants venen amb els seus coneixements i les seves cre-
ences, i observen. El concepte de les nostres exposicions s’assembla a un pas-
tís de pasta fullada: col·loquem capes de sentits les unes sobre les altres i tot
d’una, en un moment donat, el visitant entra dins d’aquest pastís del saber,
dins d’una de les seves capes de sentit i pot començar a interrogar-se.  

En canvi, però, no crec que una exposició hagi d’explicar les coses des de
la A fins a la Z.  Em molesta molt la vulgarització pedagògica, totes aques-
tes escoles que venen a fer proves als museus..., és un desastre! Els nens no
han de venir als museus a provar!  El museu no pot ensenyar en el mateix
sentit que ho fa l’escola, només pot interrogar i crear reaccions. Odio la sim-
plificació. Les coses que aparentment són les més senzilles, si ens hi fixem
bé, veurem que són les més complexes. En lloc de vulgaritzar i de fer una
pedagogia sense sentit, valdria més complicar-ho una mica i explicar com
és de difícil comprendre-ho. Aquest és el paper del museu. L’escola ensen-
ya, però el museu ha de deconstruir, restablir la qüestió del coneixement.
Aquesta és, en el fons, la meva professió de fe. 

COM PROCEDIM? ALGUNS EXEMPLES D’EXPOSICIÓ

A continuació mostraré els procediments seguits en els nostres exercicis a
Neuchâtel.

El 1993, durant la guerra de l’antiga Iugoslàvia, varem fer una exposició
sobre el sentit comú titulada Si... . Necessitem el sentit comú i el pensa-
ment ordinari per entendre’ns. Contínuament diem coses sobre temes que
desconeixem. Tothom, però, té una opinió sobre Europa, sobre la guerra
d’Afganistan, sobre Bush i els americans. No en sabem res del cert, no
tenim ni idea del tema, però ens expressem igualment. És així com ens
comuniquem; i aquest pensament ordinari és necessari, perquè sense ell
tots seríem experts només en una sola matèria i la comunicació seria
impossible (fora de cercles especialitzats). Hem intentat de fer comprendre
aquesta idea al públic mitjançant la construcció de petits oasis, cadascun
amb alguns objectes i una problemàtica. 

La primera problemàtica era: Si fos ric .Es mostrava un televisor, la borsa
desplomant-se, un gabinet d’un psicoanalista on s’evocava el divan de
Freud, una taula  amb una dona que llegia el futur en una bola de cristall,
el joc, la loteria, el casino, diferents maneres d’aconseguir diners en la nos-
tra societat, és a dir, com el joc fa vendre tota una sèrie de productes.
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Una altra problemàtica era: El meu fill també ho pot fer. En art, dins el
pensament ordinari, l’abstracció no és seriosa. Per fer entendre aquesta
idea als visitants, es va crear un espai que recreava els lavabos d’un res-
taurant d’un hotel de categoria, on havíem penjat art abstracte per tal de
dir a la gent: « A veure què penseu de l’art abstracte ». Al damunt del lava-
bo hi havia una pintura d’Olivier Mosset, que va fer furor amb Buren,
Parmentier i Toroni dins el grup BMPT, per la repetició constant dels matei-
xos motius: Mosset feia cercles negres sobre fons blanc, Parmentier feia rat-
lles, Buren també ratlles, però verticals, i columnes, i Toroni feia quadrats
de color sobre fons blanc. Van triomfar. Era el seu objectiu i el van assolir.
El més interessant d’aquesta història és que quan varem demanar prestats
els quadres abstractes als museus, ens van denegar el préstec argumentant
que no teníem dret a exposar aquestes obres en lavabos públics. Per tant,
varem haver de recórrer a col·leccions privades. Els col·leccionistes privats
són molt més intel·ligents que els conservadors de museus!

Una altra problemàtica era el pensament ordinari sobre l’atur. Es parla de l’a-
tur en termes mèdics: cal trobar un remei per a aquest desastre! Varem por-
tar aquesta idea a escena: varem representar un estereotip en un llit d’hospi-
tal. Un mexicà fent la migdiada davant del llit representava tots els estran-
gers ganduls que no treballen i, a la vegada, evocava altres prejudicis del
tipus: « són els estrangers els que ens venen a prendre la feina ». Era un atac
directe contra els racistes que pensen que els immigrants no entenen res de la
nostra cultura, una crítica mordaç del funcionament del sentit comú.  

La política estava representada com una qüestió gastronòmica, amb gerres
de vi. Varem barrejar una mica de tot, objectes etnogràfics i afers polítics
de l’època, per tal de fer entendre que quan el llenguatge popular parla de
política i dels qui governen diu: “fan el que volen”. 

Pel que fa a l’esport, que utilitza un llenguatge de guerra, també varem
disposar alguns objectes per explicar la manera de parlar que té: quan el
club Xamax de Neuchâtel fitxa un futbolista negre, si marca molts gols,
se’l considera un veritable ciutadà de Neuchâtel, però quan és dolent, no
és més que un negre brut que ja se’n pot tornar a casa seva. Aquest és el
pensament ordinari: els canvis ràpids de judici en relació a una sèrie de
conceptes ideològics que nosaltres, els antropòlegs, hem de desxifrar per
entendre com funcionem.

També varem crear un espai per tal que el públic reaccionés. El 1994,
durant la guerra de l’antiga Iugoslàvia, es parlava de « neteja ètnica », una
veritable bogeria! Varem intentar escenificar aquesta idea enmig d’una
escenografia feta de rentadores. Va ser molt difícil trobar rentadores per a
l’exposició, ja que ningú ens les volia deixar perquè es pensaven que ata-
caríem el fabricant amb temes ecològics. Va caldre ser molt diplomàtic per
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poder aconseguir les màquines. A Suïssa existeix una fórmula extraordi-
nària que resumeix tot el pensament ordinari i el sentit comú: « Quan un
diu el que diu, quan un veu el que veu, quan un sap el que sap, té raó de
pensar el que pensa ». En aquell moment, un tema candent era la sang
contaminada de França, l’arribada de la SIDA, el papa que s’oposava als
preservatius... Varem trobar, en una revista, un producte de neteja de la
marca «SIDA», que va haver de ser retirat del mercat després de la nostra
intervenció, perquè creava desordre... Heus aquí, per la neteja ètnica!. 

Varem descobrir que a casa nostra també hi havia pobres que calia aju-
dar. Els donàvem restes per tal que les coses els anessin una mica millor.
D’una banda varem representar el capellà Pierre, Coluche i tots aquells
que havien intervingut per ajudar als que eren a la misèria, sense feina i
sense casa, i per altra banda, dins la lògica de les rentadores, les ètnies no
desitjades que cal blanquejar per tal d’integrar-les i que quan ni així funcio-
na, cal desfer-se’n igual que ens desfem dels residus. Havíem preparat con-
tenidors d’escombreries dels que s’utilitzen per a la tria de residus i havíem
enganxat etiquetes amb els noms: kurds, kosovars, tamouls..., que en aquell
moment representaven els grups menys desitjats entre la població de Suïssa.
I aquest fou el nostre cop de puny a tots aquells que van fent comentaris
racistes. Va ser molt impactant. D’aquesta manera volíem fer reflexionar a la
gent sobre el pensament ordinari, el sentit comú, la manera com funcionem
en el nostre habitat quotidià, gairebé sense adonar-nos-en.

Ara us explicaré com varem començar la nostra reflexió sobre l’estatus de
l’objecte etnogràfic, ara fa vint anys. Què és un objecte de museu? El
1984, amb l’exposició Objectes pretextos, objectes manipulats, havíem
mostrat la manipulació a la que es lliuraven els conservadors. Varem
començar presentant l’ull d’una màscara egípcia ampliat. En museografia,
ampliar o reduir és un recurs molt comú. Després varem exposar els pri-
mers ingressos d’objectes provinents de la nostra pròpia societat al nostre
museu. Vull precisar una cosa: per fer les nostres exposicions, per expli-
car les nostres històries, sempre havíem necessitat objectes de la societat
actual. Per tal de trobar-los, anàvem a voltar pels grans magatzems i els
compràvem. Durant quatre anys, quan les exposicions havien acabat,
aquests objectes acabaven a la paperera. No ens sentíem en la necessitat
de conservar-los ja que creiem que la nostra missió girava entorn d’Àfri-
ca, una mica vers Àsia, una mica cap Oceania i també sobre algunes
col·leccions esquimals.  No va ser fins el 1984 que ens varem adonar que
teníem prejudicis vers aquests objectes. A partir d’aquell any, varem
decretar que tot objecte que entrés dins el museu havia de rebre el mateix
tracte que els altres. Això va ser una revolució. Se’m va tractar de boig.
Quan algú és conservador d’un museu i ha analitzat les màscares de
Cokwe, i de cop i volta li arriba una llauna de tomàquet o de sardines,
hauria de poder fer el mateix exercici, però és realment desesperant per-
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9, 10, 11 i 12. Exposició El museu caníbal. Musée
d’Ethnographie de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé



69
L’EXPOLOGIA A LA SEVA JUSTA MESURA. LA MUSEOGRAFIA
AL MUSEU D’ETNOGRAFIA DE NEUCHATEL. Dossier

què no té les paraules, no sap què dir-ne, com a molt exclamarà: « Però,
què és això? » Aquesta conducta ens ha fet reflexionar sobre allò que són
un a priori, una visió cultural, una ideologia. Calia intentar aportar una
visió sobre tots els objectes i veure com se’n podia parlar i com incloure’ls
en l’escena. Això fou l’inici del començament.

La gent sabia distingir perfectament els objectes etnogràfics dels que no
ho eren. Els havíem obligat a repassar les seves conviccions. Utilitzant
elements d’una pintura que pertanyia als nostres col·legues del Museu
d’Art i d’Història, una tela del pintor suís Léopold Robert, varem construir
alguns objectes publicitaris. Aquesta conducta ens va fer entendre que
sovint consumim els objectes com si fossin peces úniques. Per exemple,
coneixia un comerciant que venia elefants indis com si fossin peces úni-
ques, dels quals n’exposava un o dos exemplars al seu aparador. Li vaig
dir una vegada que un dia m’emportaria la caixa plena al museu. Això és
el que varem explicar al públic... que ho va entendre. Com quan algú es
posa una corbata, que creu que és única, mentre que se’n venen 10.000
unitats al mercat (però per sort, aquell vespre no tots portem la mateixa...). 

Varem mostrar en un espai les restes que els etnòlegs han mantingut de les
seves col·leccions. Varem exposar, per exemple, un disc de 78 revolucions
provinent del Paquistan que, com que el seu propietari no tenia possibilitat
d’escoltar-se’l, l’havia convertit en un element decoratiu. També varem expo-
sar aquests objectes fabricats amb caixes de conserva i filferro recuperat que
són col·leccionats per tot Àfrica. També varem exposar objectes que podem
trobar a botigues i grans magatzems, un aquàrium, un televisor, també alguns
objectes estranys com un aparell per treure els pinyols de les cireres, etc. Amb
la finalitat de crear un efecte de xoc, varem entapissar-ho tot, posant moque-
ta i tapissos molt lletjos per tal d’aconseguir un ambient kitsch i desagrada-
ble... però no varem aconseguir ni de bon tros provocar l’efecte desitjat. La
gent exclamava contenta: “La nostra casa és igual que el museu!”

A un altre espai li havíem donat el nom de «vitrinificació». El fet de posar
o no un objecte dins d’una vitrina en canvia totalment el seu significat.
Havíem comés errors d’aquest tipus: objectes estranys que jutjàvem rars o
preciosos, els col·locàvem en una vitrina, i aquells que creiem una mica
menys preciosos, els disposàvem de manera que es poguessin tocar. Però
varem descobrir que calia actuar amb rigor i que el tracte escenogràfic
havia de ser total: havíem de decidir si els colors tenien o no significat, si
s’havien d’aplicar vitrines a tots els objectes o a cap i, en cas que no en
poséssim, això havia de tenir sentit. Més enllà dels objectes, la presenta-
ció, el text, el suport i la il·luminació formen part del discurs.

Al començament érem molt naïf perquè, encara que en principi no t’ho
sembla, es tracta d’un tot. Calia realment reflexionar en el moment que es

12

l errain de chasse: 
la biosphilre 

Obsessions majeures: 
accumuler. classer. désinfecter 

Taxinomie préférée: 
regne.uenre.espece 



70
L’EXPOLOGIA A LA SEVA JUSTA MESURA. LA MUSEOGRAFIA AL
MUSEU D’ETNOGRAFIA DE NEUCHATEL. Dossier

construïa una idea. Insisteixo: no es pot donar qualsevol cosa al públic.
Prenguem el kitsch com a exemple: se l’ha considerat com el mal gust dels
altres, aquesta és una definició que actualment encara funciona prou bé.
Una màscara africana és kitsch quan és un producte per a turistes, quan
es tracta del que podríem anomenar com l’art de l’aeroport. Però cal tenir
una certa cultura per afirmar que alguna cosa és kitsch. Diferenciar un
objecte kitsch d’una obra mestra, no és tan fàcil. Us podeu divertir d’a-
questa manera, fer una presentació, si teniu una mica de diners o, si sou
col·leccionista, amb els amics, tot fent les postres...

Finalment, per mostrar que els conservadors del museu són gent que tenen
poder, varem fer una espècie de ready-made. Varem agafar un quadre dels
nostres companys de Belles Arts, i el varem transformar en una taula de
planxar. Aquesta acció, evidentment sense sentit, demostrava que si teníem
el poder de construir una idea, podíem tractar els quadres com a taules de
planxar, amb l’únic propòsit de poder-ne discutir.

L’últim exemple és la mateixa exposició El museu caníbal. Tot va comen-
çar per un article aparegut en un exemplar del diari Monde de l’any 2002,
on s’explicava que Sud-àfrica reclamava a França el cos de la Venus
Hottentote, una dona que havia arribat a França a la fi del segle XIX.
Havia estat meticulosament observada pels antropòlegs i pels físics ja que
tenia unes formes curioses que suscitaven interès. Quan va morir van fer
un motlle del seu cos i la van desmembrar. Van posar tots els seus mem-
bres en recipients que encara avui es conserven al Museu de l’Home. Quan
el govern sud-africà en va demanar la devolució, el govern francès es va
quedar desconcertat; calia una doble decisió del Senat i de l’Assemblea
Nacional per admetre que Saartjie Baartman no pertanyia en efecte al
patrimoni nacional i que les seves restes podien retornar a Sud-àfrica. El
1983, vaig aconseguir portar el motlle del cos de Saartjie Baartman del
Museu de l’Home amb motiu d’una exposició sobre el cos humà (El cos en
joc). Actualment seria impossible aconseguir-ho. Afortunadament, els
temps han canviat.

L’exposició El museu caníbal ensenyava el nostre canibalisme i ens inte-
rrogava sobre dos punts: Què hem de conservar? Què és un objecte etno-
gràfic? Personalment, opto per la inspirada resposta de Joseph Beuys, l’ar-
tista alemany més cèlebre de l’època de la postguerra. Quan van pregun-
tar a Beuys: Què és l’art? Ell responia: « L’art és allò que fan els artistes ».
Aquesta és una definició molt bona. Què és un objecte etnogràfic? És un
objecte que és decretat com a tal pels etnòlegs i els etnògrafs. Un objecte
que ells veuen com a etnogràfic. Tinc el poder de decretar que una ampo-
lla és un objecte etnogràfic. Per tant, estareu obligats a acceptar que és un
objecte etnogràfic. Que s’inventariarà i que entrarà dins el santuari dels
nostres museus. Estic fascinat per l’acte fabulós de Marcel Duchamp  quan
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va dir: « Jo decreto que... ». El poder de decidir, de decretar, és fonamen-
tal en els nostres museus i en la nostra societat. Qui té el poder de dir: « això
és bonic, això no ho és; això val 20.000 dòlars, això no val res, això va al
museu, això no hi va ». El poder de legitimació és una cosa fonamental en
totes les societats i també en els nostres museus, on els visitants, de cop i
volta, poden dir: « això és una obra de qualitat, i això no». 

Aleshores, què és un objecte etnogràfic? Varem proposar al públic diver-
ses opcions possibles a partir de les diverses disciplines. I varem veure que
era ben complex. Per exemple, en un museu d’arqueologia, a Neuchâtel,
hi ha 35.000 m3 de sílex que han estat recollits en el moment en que es
van construir carreteres i autopistes. Cal conservar-los? Els classifiquem?
Cal inventariar-los? Omplim fàbriques velles amb aquests objectes. És dis-
cutible. La gent de ciències naturals disposen de categories. Col·leccionen,
classifiquen i creen sèries. Els museus d’art i els museus d’història tenen
obres emmarcades i d’altres que no ho estan, i també hi ha categories. Per
a ells, és relativament fàcil. Però per als museus de tecnologia no està tan
clar, no se sap molt bé com s’ha de classificar. Els objectes que fabriquem
nosaltres mateixos ens porten a debats considerables: «Són objectes etno-
gràfics, ja que els hem fabricat nosaltres? O bé són objectes de decoració?».
En aquest punt podem discutir per concloure quin estatus tenen aquests
objectes i potser la veritat apareixerà finalment algun dia... amb objectes
que ja no seran reals sinó virtuals.  

A continuació, l’exposició feia entrar els visitants dins el laboratori dels
museògrafs, el lloc on s’enregistra, s’inventaria, es pesa, es descriu, s’em-
plenen les fitxes, etc. Era l’ocasió per recordar tota la història de l’etnolo-
gia. L’etnologia és una disciplina relativament nova, que ha començat el
1850 amb l’inici de la teoria de l’evolucionisme i el postulat que hi ha un
punt zero i que nosaltres érem el non plus ultra d’aquesta evolució. En
aquell moment ens preguntàvem sobre la manera com les nostres socie-
tats havien evolucionat i dèiem: « varem prendre la cultura material dels
altres i la varem dur a casa nostra i així varem entendre com havia pas-
sat tot, com funcionaven ». Ara ens adonem que hem destruït els altres.
Les grans expedicions no eren altra cosa que operacions de pillatge, ja
denunciades cap el 1914 per Arnold van Gennep, que denunciava la mane-
ra tan escandalosa que tenien els etnògrafs de col·leccionar, ja que ho pre-
nien tot sense assegurar-se les procedències i sense tan sols documentar-se.
Va ser una veritable tragèdia. Es van omplir els museus d’objectes. Això és
el que hem volgut evocar amb la presentació del laboratori actual.

A més, El museu caníbal constava de sales de reserves, els soterranis, on
es conserven els productes per a la cuina etnogràfica. La nostra exposició
es basava en una forma culinària. Ens va caldre una certa teoria gastro-
nòmica per fer-la funcionar. Així doncs, havíem posat els objectes en
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cambres frigorífiques per tal d’explicar que calia descongelar els signifi-
cats en la perspectiva de la cuina teòrica i, després, deixar-los tal com
eren. El nostre cartell del Museu caníbal representava una màscara amb
un ganivet clavat. Fins i tot es van poder llegir articles publicats a Tribal
Art, que explicaven que afortunadament només es tractava d’una imatge
virtual. Clavar un ganivet a una màscara Punu de Gabon hauria estat un
veritable escàndol. Havíem dubtat moltíssim..., seríem capaços de fer-ho?
Varem ser molt covards, no varem gosar clavar el ganivet de carnisser a
la bella màscara Punu de 25.000 dòlars. El que varem fer va ser comprar
una pobra màscara Punu de 200 francs i en aquesta si que varem clavar-
lo. Si varem dir que cuinaríem, calia passar a l’acció! Varem col·locar dife-
rents objectes dins aquesta cuina i els visitants podien seleccionar-los, tot
clicant-hi a sobre. Primer l’objecte es veia borrós, i un cop es clicava sobre
el codi de barres (aquesta podria ser una manera de col·leccionar objectes
per a futurs projectes a partir d’ara, però abans caldria marcar-los amb
codis de barres), apareixia la seva imatge en pantalla, on es podria con-
sultar la seva fitxa. 

L’exposició seguia amb llibres de receptes. Es pot fer una exposició
seguint la manera de Barbier-Müller, i es pot exposar seguint la manera
de Jean Clair al Museu Picasso de París. Es pot també exposar segons la
manera dels holandesos. Nosaltres varem crear un gran menjador per tal
d’incitar als visitants a seure a taula. Es veien escenes de canibalisme: en
el menjador, cada taula representava una manera d’exposar, és a dir, de
consumir la cuina etnogràfica. Per exemple, una taula presentava un
menú «primitiu»: amb restes de foc, pedres tallades, objectes disposats
segons una lògica primitiva, mostrant salvatges menjant coses fastigoses,
com granotes i insectes. Una altra taula presentava el menú del «bon sal-
vatge»: els indis de l’Amazones vivint en un entorn preciós, en casetes molt
boniques, tal com diu el discurs del blanc sobre el bon salvatge, idealitzant
la seva societat, les seves plomes, la seva felicitat... També hi havia una
taula on es servia el menú «aculturització», els productes que adaptem, per
exemple Nestlé, que no endolceix d’igual forma a Àfrica o a Àsia, o
Maggi, que fou introduït a la cultura africana deteriorant-ne el seu caràc-
ter. Una altra taula oferia el menú «identitat», amb la representació de
Suïssa, és a dir, Heidi, el Cervin, l’extrema dreta, objectes del camp, pro-
ductes suïssos, aigues de Heidiland, iogurts Heidi que encanten als japone-
sos; tota una cuina teòrica que ens parlava del camp, de les nostres arrels.... 

Sense aquesta voluntat de dir, sense una reflexió teòrica, aquests objectes
no són interessants com per ser presentats per sí mateixos. Sense inscriu-
re’ls dins d’un propòsit, dins d’un discurs, perden tot el seu sentit. En el
nostre museu teníem el poder de dir allò que volíem. Per exemple, vàrem
posar els retrats dels conservadors sobre ampolles de vi (inclòs el meu
propi retrat) per fer entendre que érem nosaltres els que parlàvem, els que
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13. Exposició El museu caníbal. Musée d’Ethnographie
de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé
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construíem el discurs. També varem exposar una verge amb una salsitxa
perquè un periodista ens havia atacat dient: «no seria estrany de veure, al
Museu de Neuchâtel, una verge amb una salsitxa». Varem interpretar el
text literalment, perquè ho podíem fer. Pel que fa als miralls al fons dels
plats, això era pur narcisisme. Ens miràvem a través d’aquells objectes.
Era la nostra ideologia que posàvem a disposició del públic. La gent es va
divertir molt...

Varem presentar la cuina «estètica», mitjançant una peça egípcia única, molt
valorada en subhasta. Funcionava, era bonica! Una tesis que tinc sobre el
Museu del quai Branly és que tota aquella etnografia pot canviar de sobte i
els objectes convertir-se en peces de museu de Belles Arts, només cal afir-
mar que un objecte és bonic. No cal explicar com s’han adquirit els objec-
tes, només cal dir: és bonic, és l’equivalent als nostres artistes, punt final.
Però com ja he dit, és un engany espantós, ja que som nosaltres, un cop
més, els que donem el valor  a aquests objectes que pertanyen a altri. 

A l’exposició mostràvem que després de sopar calia descansar, perquè després
d’haver menjat s’havia de fer la digestió... Així que exposàvem les qüestions
sobre el món que ens envolta, la violència, les guerres i concloíem: «és real-
ment igual que a casa nostra».

A la cloenda de l’exposició es parlava de la necessitat d’asseure’ns a taula
tots junts. Per tal de convidar a la comunió, havíem representat L’últim
Sopar, i al costat, havíem posat imatges cèlebres de canibalisme agafades
del màrqueting, de pel·lícules, dels diaris i de performances d’artistes. A

14. Exposició El museu caníbal. Musée d’Ethnographie
de Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé

15 i 16. Uns óssos viuen com els humans, en una
exposició d’Hainard. Musée d’Ethnographie de
Neuchâtel. Fotografia: Xavier Roigé
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França, un japonès s’havia menjat la seva núvia perquè l’estimava molt,
però va estar molt poc temps a la presó perquè el seu pare era molt pode-
rós al Japó; actualment, el fill caníbal és un cèlebre crític gastronòmic que
escriu en revistes japoneses.

Això és el que nosaltres volíem fer entendre: que som caníbals. La nostra
societat sempre ha tingut la necessitat de manllevar la cultura material
dels altres. Tota la nostra història s’escriu d’aquesta manera: els romans
van arribar a Roma amb els resultat dels seus pillatges i després això no
es va aturar. No només es pot ocupar militarment la terra dels altres, es
pot fer la guerra i es pot dominar sinó que, a més, es pot prendre la cul-
tura material amb la intenció de portar-la a casa seva per tal d’estudiar-
la, diuen, però també hi ha una altra cosa. A Bagdad s’han abraonat sobre
el Museu Arqueològic i s’han fet pillatges! Quan Mobutu va caure, es van
buidar els museus de tota l’etnografia que conservaven!

El tipus d’etnografia que volem fer actualment consisteix en treure’ns de
sobre tots els nostres prejudicis i estancaments i desxifrar la nostra mane-
ra de fer les coses i de veure-les. Crec que és en aquesta línia que ha d’a-
nar l’etnografia, per tal de situar-se en un refugi cultural de la història de
la nostra disciplina i de la nostra intuïció: per poder comprendre perquè
és aquí avui, que és allò que vehicula, perquè el públic contemporani la
tolera i què és allò què cerca.

El 25 de juny del 2005 varem inaugurar una exposició titulada Descompte
en caixa en la que volíem explicar com funciona el màrqueting de la
memòria i de la commemoració. Perquè som aquí? Hi ha una acceleració
de moviment. Durant l’any 2005 vam fer més commemoracions que mai.
Què és la memòria? Què és la història? Una memòria col·lectiva? Una
memòria individual? Una memòria autobiogràfica? Una memòria semàn-
tica? La història, la memòria, el record..., com es combinen? Com ens fan
veure el món? Com ens fan construir el nostre sistema de relacions? Per
dir-ho en una sola paraula, com tot això ens permet d’existir?
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UNA VISIÓ D’ETNÒLEG I DE MUSEÒLEG

La visió que proposo sobre l’evolució dels Museus de Societat al Quebec
es basa principalment en la singular trajectòria del Museu de la
Civilització.

Antropòleg de professió, m’he especialitzat en l’estudi de la cultura mate-
rial i de la història dels museus. Abans d’ocupar el càrrec de Director de
Recerca i Avaluació del Museu de la Civilització, he treballat com a
Conservador a la Xarxa de Parcs de Canadà i com a Conservador en cap
del Museu de l’Amèrica Francesa. Paral·lelament a les meves activitats
professionals, he impartit classes de museologia a la Universitat de
Montreal i a la Universitat del Quebec, a Montreal (UQAM). La qüestió de
la identitat i de la memòria col·lectiva és el centre dels treballs de recer-
ca que dirigeixo actualment a l’UQAM.

ALGUNES PRECISIONS SOBRE EL QUEBEC I CANADÀ

Em sembla essencial mencionar algunes precisions que permetran com-
prendre les diferències fonamentals que existeixen entre el Quebec i
Canadà. Podreu constatar que el cas del Quebec presenta moltes semblan-
ces amb la realitat de Catalunya.

YVES BERGERON
Ex-director del Departament de Recerca i Avaluaciódel Museu de la Civilització de Quebec (1999-2005) i profes-
sor de museografia a la Université di Québec à Monréal

Traducció: Diana Puig

Del Museu de l’Home del Quebec al Museu de la
Civilització
Transformacions dels Museus d’Etnologia al Quebec1

1

1. Imatge de l’exposició temporal Temps libre. Els diferents tipus de calçat fan referència a les formes de lleure més populars entre el quebequesos. Fotografia: Idra
Labrie/ Musée de la civilisation

Yves Bergeron fue director del departamento de
investigación y evaluación del Museo de la
Civilización de Quebec desde 1999 hasta 2005.
Actualmente es profesor de museología del
Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Quebec, en Montreal. Su texto pro-
pone una visión sobre la evolución de los museos
de etnografía y los museos de sociedad en Canadá
durante los últimos 40 años. El autor retrata el
origen del Museo de la Civilización de Quebec que
se ha convertido en un modelo de referencia para
los museos de sociedad, ya desde su apertura en
1988. Se analizan los factores que permitieron a
este museo distinguirse en el contexto particular de
Quebec, considerado foco de la cultura francesa  en
Canadá. Las similitudes entre Quebec y Cataluña
permiten entender mejor lo que está en juego con
este tipo de museos para naciones pequeñas, en el
contexto de la globalización.

Yves Bergeron was director of the research and
evaluation department at the Musée des

1 Dedicat a Roland Arpin, fundador i director del
Museu de la Civilització del 1987 al 2001.
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Al Canadà existeixen oficialment dues comunitats lingüístiques. França
va prendre possessió del territori que actualment ocupa Canadà a princi-
pis del segle XVI, durant els viatges de Jacques Cartier, però no va ser fins
el segle XVII que l’aparició d’uns assentaments permanents va confirmar
la seva intenció d’establir-se a l’Amèrica del nord, amb la fundació del
Quebec, l’any 1608. Anglaterra, per la seva banda, havia decidit instal·lar
les seves colònies per tota la costa est dels Estats Units. Durant un segle i
mig  les tensions entre les dues colònies foren constants, fins que al 1759,
Anglaterra va tornar a atacar Nova França. El Tractat de París, signat al
1763, cedeix oficialment a Gran Bretanya la Nova-França i el territori
ocupat pels canadencs-francesos que porta per nom la província del
Quebec. Des d’aquell moment, francòfons i anglòfons compartiran un
mateix espai geogràfic. Per tant, ens trobem que al Canadà existeixen
dues cultures diferents i dues visions del món. Des d’aleshores, nombro-
sos historiadors i sociòlegs presenten Canadà com un conjunt de dues
individualitats, per tal de precisar que aquestes dues cultures viuen en
paral·lel dins el mateix espai geogràfic des de fa més de dos segles. 

En el terreny polític, Canadà va esdevenir el 1867 una confederació for-
mada per deu províncies, la majoria anglòfones, i de territoris nòrdics
ocupats majoritàriament per habitants autòctons (indis americans i inuits).
El país és oficialment bilingüe, però la llengua anglesa predomina sobre
el conjunt de les provincies, amb l’excepció del Quebec.

Encara que existeixin dues llengües oficials al Canadà, s’ha de tenir en
compte la presència mil·lenària dels autòctons, també presents sobre el
territori nord-americà. Tot i que hi ha algunes comunitats que encara con-
serven la seva llengua, els autòctons parlen majoritàriament la llengua
anglesa. De fet, moltes comunitats han perdut la seva llengua. A partir de
les audiències públiques sobre la política del patrimoni cultural del
Quebec el 1999, els autòctons han intentat recordar al govern que, als seus
ulls, la llengua constitueix el primer element del seu patrimoni (Arpin,
2000). Per tant, les qüestions lingüístiques són fonamentals per compren-
dre correctament el context polític i cultural del Quebec al Canadà.

La xarxa de museus canadencs és representativa de la realitat lingüística
del país: la majoria dels museus són gestionats per les comunitats anglò-
fones i francòfones. Però des de fa una vintena d’anys han aparegut
museus autòctons que són més semblants a cases de cultura, ja que, con-
tràriament a les pràctiques actuals, els indis americans i els esquimals
estan més preocupats per la conservació de la llengua i les tradicions que
per la conservació dels objectes.

Així, doncs, s’ha de comprendre que el Quebec és una figura d’excepció al
Canadà. Tot i que trobem francòfons per tot el territori canadenc, és el

Civilisations in Quebec from 1999 until 2005. At
present he is professor of museology in the History
of Art department of Quebec university in
Montreal. His text offers an overview of the evolu-
tion of museums of ethnography and museums of
society in Canada over the last 40 years. He
describes the origin of Quebec’s Musée des
Civilisations, which has become an exemplary
model for museums of society since it opened in
1988. The factors are analysed that distinguish
this museum in the specific context of Quebec,
considered to be the focus of French culture in
Canada. The similarities that exist between Quebec
and Catalonia make for a better understanding of
what is at stake for this type of museum in small
nations in the context of globalization.
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Quebec l’únic estat francòfon del Canadà que posseeix Parlament propi,
que vota les seves lleis, que percep els seus impostos, que desenvolupa els
seus sistemes d’educació i salut i que disposa de la seva pròpia xarxa de
museus nacionals. 

QUEBEC I CATALUNYA: DOS ESPAIS CULTURALS SEMBLANTS

Igual que Catalunya, Quebec té set milions de ciutadans. Som davant
d’una realitat que engloba « dues petites societats » enclavades dins d’una
única cultura dominant. La història del Quebec i la de Catalunya presen-
ten moltes similituds. En els dos llocs van aparèixer moviments autono-
mistes els segles XIX i xx. Al 1979, Catalunya troba una certa autonomia
quan el català és reconegut com a llengua oficial. Al Quebec, l’arribada al
poder del Partit Quebequès el 1976 inicia un moment decisiu per al nacio-
nalisme quebequès, culminant el 1977 amb el reconeixement de l’idioma
francès com a llengua oficial.

Els historiadors, els sociòlegs, els etnòlegs i els especialistes en cultura del
Quebec reconeixen que la cultura és profundament ancorada en la memò-
ria històrica. Dins la xarxa de museus de Quebec trobem llocs històrics,
monuments i col·leccions que ens recorden que la memòria històrica del
Quebec ha estat, durant més de dos segles, el cor del que fou la Nova
Franca i l’Amèrica Francesa (Beaulieu, 2002). 

Dins la cultura del Quebec es troben característiques que formen la iden-
titat nacional. La llengua representa, sense cap dubte, allò que millor
caracteritza la cultura. La memòria històrica està arrelada en el mite de la
fundació de la Nova França. Aquest mite, fet de somnis de grandesa i d’u-
topies, es mantindrà sempre viu. Aquest primer període de la història dels
francòfons al Canadà es percep com un període sagrat. Es tracta d’una
mena de paradís perdut. Compartir una memòria comuna amb els france-
sos contribueix al reconeixement d’una cultura diferent en front dels
canadencs-anglesos. 

UN BALANÇ EN DOS TEMPS:

Per entendre bé l’impacte i el paper dels museus de societat dins la defini-
ció de la identitat nacional, proposo un balanç en dos temps: primer es pre-
senta l’evolució dels museus d’etnografia al Quebec i a continuació s’inten-
ta demostrar en quina mesura el Museu de la Civilització ha esdevingut, des
de la seva obertura, el 1988, un model per als museus de societat.

ELS MUSEUS D’ETNOLOGIA AL QUEBEC

Aquesta visió retrospectiva comença el 1967, moment decisiu en el desenvo-
lupament dels museus del Quebec. S’identifiquen tres períodes principals
que marquen els museus d’etnografia durant els últims anys. El primer
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període comença el 1967 amb el projecte del Museu de l’Home del Quebec
i l’anàlisi que en fa Jean Claude Dupont, encarregat pel Ministre de
Cultura del Quebec. Aquesta data clau anuncia un període de desenvolu-
pament de la xarxa de museus quebequesos durant els anys 70. Apareixen
en aquell moment alguns museus regionals que s’interessen particular-
ment per les identitats regionals i que comencen a crear col·leccions etno-
gràfiques. El segon període s’inicia amb el referèndum de 1980 i continua
fins el 1992, amb el Congrés Internacional de Museus de l’ICOM, que reu-
neix al Quebec els millors museòlegs (Force, 1992). L’últim període cobreix
globalment els anys 90 i confirma la tendència observada durant els anys 80. 

1967 – 1980 Aparició dels museus d’etnografia

Al 1967, el Ministre de Cultura vol dotar el Quebec amb un museu nacio-
nal d’etnologia. El projecte inicial del govern del Quebec s’inspira en el
model del Museu de l’Home, d’Otawa. L’informe de Jean-Claude Dupont,
redactat el 1967 pel Ministre de Cultura, presenta un retrat realista de la
situació dels museus al Quebec. Es pot dir que l’any 1967 és un any crucial
en la història de la museologia del Canadà, i més particularment al Quebec.
L’exposició universal de 1967 va permetre que a Montreal es reunissin molts
països sota la temàtica, inspirada per Antoine de Saint Eixupery, « Terra
d’Homes ». Montreal es converteix aleshores en un punt de trobada de cul-
tures. Aquesta obertura al món que representa l’exposició universal de
Montreal va acompanyada per un període de grans canvis dins la història
cultural del Quebec. S’observa un veritable xoc de cultures i de diferències.
Als ulls del quebequesos, el món i les altres cultures ja no són simplement
fets diversos de l’actualitat que es poden llegir als diaris o veure a la tele-
visió, en una època en la qual les imatges encara es donen en diferit.
Aquestes « altres cultures » prenen forma i s’expressen a través d’una sèrie
de pavellons temàtics. Els països participants utilitzen la tecnologia de
comunicació més avançada en els seus pavellons, de manera que ja no són
simplement pavellons que sorgeixen a les illes de la Terra dels Homes, sinó
que són museus vius (Morisset, 1981) (Garneau, 1979). 

Després d’aquest esdeveniment cultural internacional, la visió dels quebe-
quesos sobre el món ja no serà mai més la mateixa. Però allò que crida
més l’atenció és que descobrint les cultures i els patrimonis d’arreu del
món, es redescobreix el patrimoni quebequès. 

L’informe Dupont mesura l’abisme que existeix a finals dels anys 60 entre
el museus d’art i els museus d’etnografia. Gérard Morisset ja havia esta-
blert unes bases sòlides per a la història de l’art del Quebec. Els conserva-
dors de Belles Arts disposen aleshores  d’una millor formació. A conse-
qüència d’això, les col·leccions d’art quebequès es documenten millor. Pel
que fa a les col·leccions etnogràfiques, encara es troben en un cercle res-
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tringit a col·leccionistes i amants de les antiguitats. A efectes pràctics, no
es troben etnòlegs especialistes en cultura material dins dels museus que-
bequesos. Els treballs dels etnòlegs en cultura material són difícils de tro-
bar. Resumint, encara tot queda per fer. Aquesta anàlisi de la situació dels
museus, segons Dupont, constata que encara hi ha molta feina per fer en
el camp de la cultura material (Pichette, 2001, p. 473-486). 

Pel que fa a la museografia dels museus, Dupont es queixa del mostrari
estàtic i permanent que, segons ell, avorreix els visitants. Les seves parau-
les sobre aquest tema són dures: «Un element que fa fracassar els museus
d’etnologia, és la noció de museu magatzem, les mostres permanents del
qual cansen als visitants. El problema és l’eternitat i la banalitat de les
exposicions permanents» (Pichette, 2001, p. 3). 

Després que se li confiés el projecte de l’Institut Nacional de la Civilització,
Dupont deixa el Ministeri de Cultura per desenvolupar l’estudi de la cultura
material dins el marc del programa d’etnografia de la Universitat Laval. Amb la
seva arribada, el programa viu un desenvolupament sense precedents. Després
d’un cert retrocés durant els anys setanta, arriba allò  que es podria anomenar
com l’edat d’or de l’etnologia quebequesa a la Universitat Laval, gràcies al pro-
grama d’arts i tradicions populars (Dupont, 1997, p. 25-48). 

D’aquesta primera fornada d’estudiants, aviat arriben molts joves etnòlegs als
museus com a investigadors, conservadors i directors. La formació que han
adquirit en etnologia i més particularment en cultura material els ha preparat
sobradament per treballar amb les col·leccions etnogràfiques dins de la pers-
pectiva de la interpretació i la posta en valor del patrimoni nacional.

Paral·lelament a aquest auge excepcional de la cultura material, els anys
setanta marquen també una nova fase de desenvolupament de la xarxa dels
museus quebequesos. L’informe del Ministre de Cultura, Jean Paul Lallier,
publicat el 1976, anuncia canvis importants  (Lallier, 1976). Es proposa crear
una direcció de patrimoni, una direcció de museus i una xarxa coherent de
museus, de centres d’exposició i de centres d’interpretació. L’arribada al poder
del partit quebequès el 1976, reactiva el projecte d’un museu etnogràfic
nacional. En resum, el govern federal i el govern provincial inverteixen mas-
sivament en infraestructures de posta en valor del patrimoni.

1980-1992: Proliferació dels museus

Cal reconèixer que la política, o almenys els interessos polítics, sempre
han influenciat el desenvolupament cultural. El primer referèndum sobre
la independència del Quebec, al 1980, n’és un bon exemple. La desfeta dels
defensors de la independència fa que, en part, el 1980 es pugui considerar com
l’any de totes les desil·lusions. A efectes pràctics, l’interès per la cultura popular,
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pels objectes antics i pel patrimoni en general, desapareix. En pocs mesos, el des-
encís que segueix al referèndum creix, a causa d’una crisis econòmica encara
més gran. El govern quebequès, que ha estat efectuant operacions de desenvo-
lupament durant el anys 70, ha de lluitar aleshores amb una crisis econòmica
que afecta especialment la cultura. El Ministeri de Cultura abandona nombrosos
projectes i elimina diversos programes de finançament. El sector dels museus i
del patrimoni entra aleshores en una llarga travessa del desert. El ministeri des-
mantella tant la direcció del patrimoni com la direcció dels museus. En la matei-
xa línia, el ministeri modifica la llei sobre béns culturals, de manera que no hagi
de suportar tot sol les responsabilitats lligades a la classificació dels béns cultu-
rals. Proposa confiar als ajuntaments la responsabilitat de designar i protegir el
patrimoni. Degut a la nova tendència del govern a regionalitzar els ministeris,
aquest tipus de decisions augmenten. Aquesta operació portarà a desmantellar
els equips nacionals, i amb això desapareixerà l’experiència adquirida pel
Ministeri de Cultura en museologia i patrimoni. Aquesta constatació es troba a
l’informe Arpin (2000, p. 41) sobre la política del patrimoni cultural. 

L’entrada en escena del Museu de la Civilització

És en plena crisis econòmica que el Govern del Quebec reprèn el projecte d’un
museu nacional de la civilització. La seva construcció comença el 1984, però
no és fins quatre anys més tard que n’obre finalment les seves portes al públic.

2

2. Exposició temporal Nusantara Indonesia.
Fotografia: Idra Labrie/ Musée de la civilisation
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Amb la perspectiva del temps, es constata que el projecte del Museu que
s’anunciava com un fracàs, es va transformar sobtadament en un èxit.
Totes les dificultats que trobaven els artífex del Museu de la Civilització
es transformen i ajuden a néixer una institució original que esdevindrà el
model de la nova museologia.

1993: LA FI DELS MUSEUS D’ETNOGRAFIA?

Després de l’èxit internacional assolit pel Museu de la Civilització, la
xarxa quebequesa d’institucions museístiques inicia un ampli desenvolu-
pament. (Vivre autrement la ligne du temps: Politique muséale, 2000, p.
9-12).  Els polítics i dirigents que prenen les decisions consideren alesho-
res la necessitat de fer dels museus veritables motors del desenvolupament
cultural i econòmic. De sobte, sorgeixen gran quantitat de projectes. Molts
museus quebequesos proposen plans de rellançament i de desenvolupa-
ment. És el cas del Museu del Seminari de Sherbrooke, del Museu de
Joliette, del Museu McCord i del Museu del Seminari del Quebec que desitja
transformar-se en el Museu de l’Amèrica francesa. (Simard et alii, 1992).
I encara més, es concreten gran quantitat de projectes nous. El govern
federal proposa construir al Quebec el Museu de la Nova França, i el
govern quebequès anuncia l’ampliació del Museu del Quebec i la cons-
trucció del Museu d’Art i Tradicions Populars del Quebec, a Trois-Rivières.

Aquesta eufòria que viu la xarxa de museus, té el seu apogeu a la 16a
Conferència General del Consell Internacional de Museus (ICOM), que se
celebra al Quebec la tardor del 1992. La xarxa de museus quebequesos i
canadencs adquireix aleshores un reconeixement internacional.

Mai, indubtablement, s’haurà parlat tant sobre museus al Quebec, com durant
aquest any 1992, que el mes de maig ha vist la reobertura a Montreal del Museu
McCord amb els seus locals restaurats i ampliats, ha vist també la instal·lació del
Museu d’Art Contemporani en un nou edifici integrat a la Plaça de les Arts, i que
veurà el mes de setembre, les bases de la 16a Conferència General del Consell
Internacional de Museus (ICOM), que reuneix prop de 9.000 membres d’arreu del
món. (Couture, 1992, p. 2) (Grandmond, 1992, p. 4-10). 

La crisis econòmica que es perfila a principis dels anys 90 alentirà consi-
derablement els projectes de desenvolupament dels museus. El govern
quebequès prefereix comprometre’s en inversions culturals per a projectes
destinats a centres d’exposició i centres d’interpretació. Aquesta tendèn-
cia (Simard et alii, 1992) es confirma durant la dècada dels anys 90, però
ja és perceptible a mitjans dels anys 80. Els polítics assimilen ràpidament
que construir centres d’interpretació per tal de desenvolupar el turisme
regional és més senzill. Aquests centres demanen una inversió important
en béns immobles, però no necessiten grans recursos financers per al seu
funcionament. En altres paraules, tan sols amb una part del cost necessa-
ri per crear un museu convencional, l’estat pot crear molts centres d’in-

3. Museé de l’Amérique française. Fotografia:Jacques
Lassard/ Musée de la civilisation

3
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terpretació. Des d’aleshores, els centres d’interpretació apareixen a les
agendes polítiques de tots els ministres i diputats. 

A partir del 1991, el govern del Quebec i el govern federal inverteixen
massivament en la informatització de les col·leccions públiques (Arpin et
alii, 2001, p. 62). Aquesta política afavoreix la tasca de recerca sobre les
col·leccions etnogràfiques dels museus canadencs.

Aquesta nova orientació provoca altres impactes majors. El primer i més sig-
nificatiu  és que s’abandona la creació de museus etnogràfics regionals. Es
prefereix tractar les identitats regionals en exposicions permanents que pre-
nen la forma de centres d’interpretació. Algunes empreses s’especialitzen i
creen centres d’interpretació en les diferents regions del Quebec. La primera
conseqüència és que aquests centres d’interpretació no necessiten conserva-
dors o etnòlegs permanents. Aquest tipus d’institució museística no es defi-
neix com un lloc de coneixement i de conservació de la cultura popular, sinó
que són llocs de promoció de temàtiques específiques. La segona conseqüèn-
cia és la creació d’una xarxa de museus estàtics, és a dir, amb unes temàti-
ques que no evolucionen i que, per tant, no fidelitzen la clientela local i regio-
nal. Són, en certa manera, llocs destinats principalment als turistes. 

Una de les tasques principals dels museus regionals és el foment de les
identitats regionals. Els etnòlegs han destacat sempre dins d’aquest sector.
Com que lentament es va abandonant aquest tipus de museu, també van
desapareixent els etnòlegs que havien adquirit una identitat pròpia en els
museus regionals.

GÈNESI DEL MUSEU DE LA CIVILITZACIÓ

L’obertura del Museu de la Civilització, el 19 d’octubre del 1988, marca un
moment molt important en la història museística del Canadà. Actualment
es recorda sobretot l’èxit excepcional del Museu, però s’oblida que aquest
projecte museològic va néixer enmig d’una gran controvèrsia i no poques
tensions. Cal recordar que el projecte inicial neix el 1967, de la voluntat
del govern de dotar el Quebec amb un Museu de l’Home del Quebec,
seguint el model del Museu de l’Home de Canadà. Jean-Claude Dupont,
que va realitzar l’estudi sobre la situació dels museus al Quebec a petició
del Ministre de Cultura, va proposar com a alternativa un Institut
Nacional de la Civilització (INC) (Arpin; Bergeron, 2001, p. 407-421).

Aquest projecte inicial no durarà gaire, ja que els liberals tornen al poder
el 1970 i anuncien el desmantellament del nou Institut Nacional de la
Civilització. La intenció d’aquest projecte nacional és la de crear una
xarxa de museus quebequesos per tal de fer circular pel Quebec una sèrie
d’exposicions temàtiques realitzades per un equip d’especialistes. La idea
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es reprendrà a mitjans dels anys 70 amb l’arribada al poder del partit que-
bequès. L’aleshores Ministre de Cultura, Denis Vaugeois, proposa integrar
aquest concepte de museu de societat dins del Museu del Quebec, que tin-
drà aleshores  una doble vocació, d’art i de civilització. Però el projecte
titulat « Allò que serà el Museu del Quebec » haurà de ser abandonat a
causa de diverses pressions realitzades des del sector de les arts, que
creuen que el Museu del Quebec queda amenaçat. És aleshores quan el
Vice-ministre de Cultura, Roland Arpin, proposa crear un museu autònom.
Caldrà, de totes maneres, esperar fins el 1984 per tal que el govern del
Quebec promulgui  una llei per crear el Museu de la Civilització. Un altre
cop, el retorn del partit liberal al poder, endarrereix l’obertura del Museu.
Els liberals no veuen la necessitat de crear un museu nacional. Temen que
el nou museu sigui el portaveu de les orientacions polítiques del partit que-
bequès. Fins aleshores, el govern mai no ha ratificat la missió del Museu.
Per tant, al 1987, el Primer Ministre Robert Bourassa intervé i anuncia el
nomenament de Roland Arpin com a director general del museu amb la
tasca d’inaugurar el Museu de la Civilització la tardor del 1988.

El nou director, Roland Arpin, disposa de 18 mesos per triar l’equip, crear el
concepte i la programació del museu dins un context en el qual l’opinió públi-
ca no és gens favorable al desenvolupament d’una gran institució cultural.

Roland Arpin instarà a l’Assemblea nacional del Quebec a adoptar un
document titulat «Missió, concepte i orientacions. Un món en continu
avenç» (1987). Després apareixerà als mitjans, anunciant que la quantitat
anual de visitants per al nou concepte museològic és de 300.000. Dins del
sector, ningú no se’l creu. El Museu del Quebec, estable des del 1933, té
menys de 200.000 visitants anuals a mitjans dels anys 80 (Harvey, 1991,
p. 57). El sector es pregunta com un museu nou, com és el cas del Museu
de la Civilització, podrà reunir la mateixa quantitat de visitants que el
Museu de Belles Arts de Montreal, el més freqüentat de tot el Quebec, amb
285.000 visitants el 1986 (Harvey, 199, p. 58). 

És, doncs, en aquest context polític hostil que el Museu prepara la seva
inauguració. El sector de museus quebequesos, no veu amb bons ulls l’o-
bertura d’un gran museu nacional. Molts museus regionals demanen des de
fa anys al Ministeri de Cultura nous equipaments i millor finançament. Es tem
que el nou Museu absorbirà tot sol tots els recursos del Ministeri de Cultura
en detriment de la xarxa de museus. Als mitjans de comunicació del Quebec,
els periodistes i els locutors de ràdio es mostren escèptics sobre el projecte
d’un segon museu nacional. Els rumors creixen. Tothom es demana per què
la direcció del nou museu està formada per antics alts càrrecs del Ministeri de
Cultura. Des d’aleshores, s’anuncia i es prediu la catàstrofe en tots els diaris i
emissores de ràdio. Es tem pel que realment pugui ser aquest nou Museu que
demana tantes i tan grans inversions. La xarxa de museus, al seu torn, denun-
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cia el fet que no hi hagi museòlegs dins d’aquest nou equip. Els rumors sobre
els pressupostos extraordinaris dels quals disposa el Museu es multipliquen i
creen un clima de sospita en el sector dels museus i de les arts. 

19 d’octubre de 1988

Malgrat tot, ja des de la seva inauguració, el Museu de la Civilització
deixa atònit a tothom, tant al públic com als mitjans. Les crítiques que
s’havien pogut sentir i llegir als mitjans de comunicació desapareixen
ràpidament. Aquest museu no s’assembla en res a la imatge que tothom té
d’un museu. Es fa evident, només travessar el llindar de la porta, que
aquesta institució és diferent. Així, doncs, haurà calgut esperar 21 anys
per asolir l’èxit en la realització d’un projecte de museu de societat.

Els visitants que s’apropen a llegir els textos dels crèdits a la fi del recorregut
de les exposicions descobreixen que l’equip de realització està format per con-
servadors, òbviament, però també per investigadors, dissenyadors, escenògrafs
i artistes. Hi ha tant a veure en aquest nou museu que l’atenció dels visitants
es dispersa en les exposicions temàtiques com Toudra Taiga, Quebec Elèctric o
Patir per ser bella. L’examen de la revista de premsa de la tardor del 1988 cons-
tata globalment que les exposicions entusiasmen. La descoberta del Museu
constitueix l’esdeveniment central, de forma que Memòries no sobresurt parti-
cularment. Però Memòries anirà revelant-se a poc a poc. Quan les exposicions
temporals van passant, aquesta exposició esdevé un punt de referència. Els
visitants hi tornen i la redescobreixen des de nous punts de vista. Aquesta lenta
revelació prendrà aviat formes diferents. Els museòlegs, per exemple, s’adonen
que aquesta exposició tradueix plenament el concepte de Museu. L’exposició
encarna, a poc a poc, les decisions estratègiques preses a « Missió, concepte i
orientacions… » del museu de la civilització. Tant el públic com els museòlegs
constaten que el Museu encarna l’esperit de la nova museologia.

QUINS SÓN ELS FACTORS QUE HAN CONTRIBUÏT A L’ÈXIT DEL
MUSEU?

Existeix una hipòtesi que es dibuixa lentament dins el marc del projecte
que dirigeixo des del 1999, sobre l’origen dels museus al Quebec i més
particularment sobre el sorgiment del Museu de la Civilització. És possible que
el Museu de la Civilització sigui un cas exemplar de disrupció (Dru, 1997). Es
pot constatar que el Museu es presenta com un trencament amb la museolo-
gia que es practica i que es coneix a finals dels anys 80. A més, el museu pro-
posa una visió diferent. He identificat 5 factors de disrupció  que expliquen i
permeten entendre per què el Museu ha aconseguit imposar-se a la xarxa de
museus del Quebec, al Canadà i a l’estranger. D’altra banda, crec que aquests
factors de disrupció, permeten també comprendre la reacció del públic vers les
exposicions quan el Museu es va inaugurar. 

4

5

4. Le corps prend corps. Exposició temporal del
Musée de la civilisation, Québec. Fotografia:
Jacques Lassard/ Musée de la civilisation

5. Diamants. Exposició temporal del Musée de la
civilisation, Québec. Fotografia: Jacques Lassard/
Musée de la civilisation
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PRIMER CAS DE DISRUPCIÓ: EL LLOC DE L’OBJECTE

El 1987, el Museu de la Civilització es troba amb una col·lecció etnogrà-
fica heretada del Museu Nacional de Belles Arts del Quebec. La col·lecció
Coverdale, adquirida el 1967, representa perfectament l’esperit de les
seves peces, que mostren el Canadà francès rural dels segles XVIII i XIX.
Es tracta d’un conjunt que recorda la col·lecció del Museu Nacional d’Art
i Tradicions Populars de París creat sota la direcció de George Henri
Rivière. D’altra banda, cal matisar que el projecte inicial del Museu de la
Civilització es va elaborar sense tenir en compte cap col·lecció específica.
Per tant, degut a la naturalesa d’aquesta col·lecció etnogràfica, es fa evi-
dent que el projecte del Museu no es podia centrar sobre aquesta col·lec-
ció, ja que n’hauria limitat enormement la programació.

L’opció d’adoptar un enfocament temàtic centrat en l’aventura humana
repercuteix sobre la localització de l’objecte en el Museu de la Civilització.
A partir del moment en que s’adopta aquest concepte, esdevé evident que
l’objecte de col·lecció no és, ni tornarà ser, el centre del Museu. En una
època en que la col·lecció determinava normalment el programa de les
exposicions en els museus en general, el Museu de la Civilització decideix
trencar aquesta norma i elegeix les seves temàtiques en funció del seu inte-
rès. I a continuació es procedeix a la recerca d’objectes que permetran il·lus-
trar un tema dins de la col·lecció del museu i dins de la xarxa de museus.

En un moment en el qual molts  museus posen l’objecte en el centre de les seves
preocupacions, el Museu de la Civilització, hi posa la persona humana. Els objectes,
per molt importants que siguin, només hi tenen lloc en base al seu significat i a l’ús
que se’n fa. Són vistos principalment com a testimonis de l’activitat humana. Són,
doncs, reemplaçats dins del seu context i presentats de manera viva i possible
(Missions, concepte i orientacions, 1987, p. 11). 

És important remarcar que aquesta decisió estratègica ha estat adoptada per la
direcció del Museu abans que per l’equip inicial de professionals. Concretament,
aquesta decisió serà el desencadenant de conseqüències molt importants. Des
d’aleshores, es va fer evident que la programació no seria dictada per la col·lec-
ció i que el museu optaria per una visió temàtica de les exposicions.

L’exposició temàtica

Contràriament a la majoria dels museus, l’objecte no determina la progra-
mació. Els temes prenen forma a través d’escenaris que serveixen de fil
conductor.  Els objectes serveixen sobretot per sostenir la narració de l’ex-
posició.  En aquest sentit, el Museu adopta la fórmula emprada pels Parcs
del Canadà que realitza, des de principis dels anys 70, unes exposicions
temàtiques centrades en la història. Tant la manera de redactar alguns
conceptes, com d’estructurar els escenaris segueix totalment les formes



86
DEL MUSEU DE L’HOME DEL QUEBEC AL MUSEU DE LA CIVILITZACIÓ.
TRANSFORMACIONS DELS MUSEUS D’ETNOLOGIA AL QUEBEC Dossier

dels museòlegs dels Parcs de Canadà. Si els museòlegs coneguessin aques-
ta metodologia dels Parcs de Canadà, molts es quedarien sorpresos de com
un museu adopta plenament aquesta manera de considerar les exposi-
cions. En aquest sentit, el Museu de la Civilització marca un trencament
amb la resta de museus.

Aquesta decisió crea algunes tensions en el sector dels museus, ja que
molts conservadors són de l’opinió que els museus ja existien abans i ara
encara existeixen a través de les col·leccions. És aleshores que el sector de
la museologia quebequesa es troba davant d’una ruptura amb els valors
fonamentals. 

El sorgiment del disseny

Un cop s’ha decidit la realització d’exposicions temàtiques, apareix la
necessitat d’ocupar-se de la museologia. En el moment de la seva inaugu-
ració, el Museu disposa de mitjans suficients que li permeten fer una crida
a dissenyadors, arquitectes i escenògrafs. Aquesta presència marca la per-
sonalitat del Museu. En la majoria de les exposicions, l’aparició del dis-
seny sorprèn ja des de la seva obertura. Des del sector dels museus es cri-
tica que el disseny ocupa massa espai al Museu de la Civilització. Fins i
tot s’arriba a comparar el museu amb un parc d’atraccions Disney. Malgrat
tot el que es diu aleshores, es fa palès que els mitjans dels quals disposa
el Museu permeten fer volar sense límits la imaginació.

No s’ha d’oblidar, però, que els mitjans dels quals disposen els dissenya-
dors per realitzar les exposicions permeten concretar la voluntat descrita
en el concepte inicial d’orientar el museu cap a la interacció i la partici-
pació dels visitants. Amb el pas dels anys, es constata que la interacció de
les exposicions és una característica del Museu de la Civilització. En
resum, degut a aquesta decisió, el Museu emprèn un veritable treball de
mediació, tal com ho destacarà Annette Viel (1992) en un intent de seduc-
ció dels visitants. 

SEGON CAS DE DISRUPCIÓ: ELS CONSERVADORS SÓN SUBSTI-
TUÏTS PELS ENCARREGATS DE PROJECTES

Com que el Museu de la Civilització es defineix com un museu orientat a
la comunicació i que ha fet l’elecció de no centrar la seva programació en
la col·lecció, la direcció decideix aleshores confiar la realització de les
exposicions als especialistes en comunicació més que als conservadors. Els
encarregats de projectes coordinen la feina de tots els professionals. Un
cop més, aquesta decisió remou els valors dels museòlegs quebequesos.
Però quan s’aprofundeix en els papers i les responsabilitats en les institu-
cions  museístiques, es constata que l’opció utilitzada pel Museu de la
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6. Hypérsynphonique!. Exposició temporal del Musée
de la civilisation, Québec, Fotografia: Jacques Lassard/
Musée de la civilisation

7. Métissages. Exposició temporal del Musée de la
civilisation, Québec. Fotografia: Jacques Lassard/
Musée de la cCivilisation
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Civilització recorda la pràctica emprada als Parcs de Canadà des de fa més
de vint anys, on les exposicions són confiades a realitzadors  mentre que
els conservadors formen part de l’equip de realització, al costat dels inves-
tigadors (historiadors, arqueòlegs, especialistes en cultura material), els
restauradors i els dissenyadors.

Ens trobem davant del cas de disrupció  més sorprenent, i el més visible.
Però és també una de les decisions que contribuirà a l’èxit del Museu.

TERCER CAS DE DISRUPCIÓ: EL MUSEU JA NO SERÀ MÉS UN
MUSEU DISCIPLINARI

Fidel al seu concepte, el Museu de la Civilització ha realitzat l’elecció de
no ser un museu disciplinari. No es defineix com un museu d’etnologia,
un museu d’antropologia o un museu d’història. Els creadors han desitjat
per sobre de tot fer «un museu de societat». S’ha de reconèixer que el con-
cepte és molt innovador al Quebec dels anys 80. 

Aquesta decisió de la direcció tindrà conseqüències majors. Per tal d’aso-
lir el seu objectiu de ser un museu multidisciplinari, el Museu de la
Civilització es dota d’un servei de recerca. En aquella època, en els museus
anomenats tradicionals, la recerca depenia de conservadors, que assumien
els continguts científics. El Museu però, opta per una altra estratègia: un
petit equip de professionals provinents de diverses disciplines (etnologia,
antropologia, història de l’art, sociologia, educació i filosofia) té com a
tasca primordial assegurar els vincles entre els equips d’exposicions i els
investigadors. Aquests investigadors són reclutats a les universitats i als
centres de recerca del Quebec i de l’estranger. El més important per al
Museu és crear uns comitès científics dels quals la principal qualitat en
sigui l’excel·lència. Per a cada projecte d’exposició, l’equip del servei de
recerca constitueix uns comitès científics formats per especialistes en dife-
rents disciplines. L’objectiu contemplat és no concebre mai un projecte
d’exposició a partir d’un sol punt de vista o d’una disciplina. Aquesta
manera d’actuar distingirà el Museu en la forma de concebre exposicions
(Arpin, 1992).  Una vegada més, aquesta decisió remou les tradicions i per
tant les crítiques no seran poques. S’ha d’entendre molt bé que la proble-
màtica d’un museu arqueològic o d’un museu d’art són molt diferents de
les d’un museu de societat, ja que els temes són mot diversos i exploren
la condició humana. Aquesta és una altra raó per la qual el model tradi-
cional de museu no es pot aplicar al Museu de la Civilització. 

Malgrat les nombroses crítiques provinents de la xarxa de museus, el model del
Museu de la Civilització  ha estat més tard àmpliament imitat. Una de les con-
seqüències positives és que els investigadors universitaris han trobat en el
model del Museu de la Civilització, una orientació que reuneix els seus valors.
Quan es crida als millors investigadors, es contribueix al reconeixement dels
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8. 1, rue des apparences. Exposició temporal del
musée de la civilisation, Québec. Fotografia: Jacques
Lassard/ Musée de la civilisation

9. Exposició temporal Gratia Dei. Les chemins du
Moyen Âge. Fotografia: Jacques Lassard/Musée de
la civilisation
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museus dins el sector de la recerca científica. D’aquesta manera, el prejudici que
circula des de fa anys en el sí de les universitats dient que els museus no eren
més que llocs de « vulgarització », tendeix, afortunadament,  a desaparèixer. 

QUART CAS DE DISRUPCIÓ: UN MUSEU CENTRAT EN ELS VISI-
TANTS

El fet que l’exposició es centri en l’experiència humana recorda fins a quin
punt la relació amb els visitants és el centre de les preocupacions del
museu.  Aquesta preocupació pels visitants va fer que el 1987 es creés un
departament de recerca i d’avaluació. Aquest departament tenia la res-
ponsabilitat d’assegurar el contacte entre els equips que realitzaven les
exposicions i els investigadors però, sobretot, la seva tasca principal era la
d’estudiar i conèixer el públic que freqüentava el Museu. El departament de
recerca va realitzar el primer estudi de públic el 1987. Poc temps després de
la seva inauguració, el Museu va emprende anàlisis sobre la satisfacció dels
visitants. André Allaire, responsable dels estudis, va preparar un primer
retrat del perfil dels visitants. També es van encarregar una llarga sèrie
d’enquestes que han permès al museu seguir atentament fins a l’actualitat
l’evolució del públic del Museu de la Civilització (Allaire, 1999). Es tracta,
de  fet, de l’únic cas de museu quebequès que disposa d’un equip permanent
que estudia el públic i avalua els productes museístics. Aquesta decisió
estratègica ha permès desenvolupar una experiència única molt reconegu-
da, tant al Quebec com a l’estranger. Actualment, el museu participa en
col·loquis internacionals sobre els públics i les pràctiques culturals, a part
de publicar estudis i articles sobre el comportament dels visitants.

Tot i que aquesta aproximació va tornar a desestabilitzar els museòlegs
tradicionals al 1988, l’interès pel públic iniciat pel Museu de la
Civilització, va esdevenir finalment un valor compartit pel conjunt de la
xarxa de museus. La gran majoria dels museus quebequesos van prendre
consciència que la seva existència depenia dels visitants que els venien a
veure. Així, doncs, és comprensible com al llarg dels anys 80 es van mul-
tiplicar els estudis i els sondejos per conèixer millor els visitants.

El servei de recerca i d’avaluació també va ser objecte de nombroses crítiques
dins del sector de museus. Al 1988 no s’entenia bé el perquè un museu gas-
tava tants recursos en analitzar i estudiar els comportaments dels visitants. 

El Museu de la Civilització va prestar una especial atenció al seu públic
(Labrecque,   2004). Durant el primer any, es forma un comitè que es reu-
neix periòdicament i que formula recomanacions per tal de millorar l’a-
colliment als visitants. En resum, l’equip del Museu entra espontàniament
en un procés de millora continuada. El fet més remarcable, si s’examina
atentament aquesta atenció especial, és que es tracta d’un valor compar-
tit per tots els empleats del Museu.
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Aquest interès per l’atenció al públic fa que el museu es consideri com una
empresa cultural. Així doncs, el Museu es converteix en un competidor
real, tant per a la resta de museus, com per al teatre, el cinema i d’altres
institucions culturals. (Déchiffrer la culture au Québec. 20 ans de practi-
ques culturelles, 2004). 

Sinèrgia: exposició, educació, acció cultural

El concepte de Museu de la Civilització preveia afavorir la participació del
públic en el museu. La direcció es va centrar immediatament a contribuir
en l’educació i en l’acció cultural. Per tal que aquesta intenció es concre-
tés, la direcció del Museu va crear dos serveis diferents, mentre que en la
majoria dels museus educació i acció cultural cohabitaven en un mateix
servei. En crear aquests dos serveis separats, amb dos equips permanents
i donant-los els mitjans necessaris per realitzar els projectes, s’afavoria el
desenvolupament i la innovació en tots dos àmbits. Aquesta decisió estra-
tègica va potenciar l’auge de l’acció cultural, que va contribuir a caracte-
ritzar la filosofia del Museu de la Civilització. Roland Arpin ho descriu en
la publicació dedicada al cinqè aniversari del Museu:

El Museu, gràcies a l’acció cultural, pot interrogar, donar la paraula, fomentar el debat i la
confrontació d’idees. Aquestes accions també permeten explorar la via de les emocions i
el plaer, l’expressió de sorpresa, la descoberta i l’anàlisi. El Museu de la Civilització dona
lloc a l’expressió, a la recerca personal dels visitants, al qüestionament i a la interactivi-
tat. Les activitats culturals es presten perfectament a aquestes conductes. El Museu és més
que un lloc de discurs; és també un lloc sensibilitzat per les idees, per la complexitat de
fenòmens humans, per la reflexió històrica. Les idees hi prenen forma en funció dels llen-
guatges diversos i complementaris els uns amb els altres. Col·loquis, seminaris, cinema,
conferències i espectacles es conjuguen per impulsar la reflexió sobre les realitats socials
i aprofundir en la comprensió dels temes (Arpin, 1992, p. 79-80).

Els visitants que entren al Museu de la Civilització el 1988 descobreixen una
dinàmica única. Se’ls ofereixen exposicions variades acompanyades de dife-
rents programes educatius i d’activitats culturals que sovint s’allarguen i es
converteixen en vetllades. El Museu esdevé en un lloc que ofereix una
gamma d’activitats que sobrepassa amb escreix la programació de les expo-
sicions. Aquesta sinèrgia entre les exposicions, l’educació i l’acció cultural
contribueix a definir la personalitat del Museu i a arribar a un públic molt
ampli. El Museu aconsegueix arribar al públic no potencial. El Museu atrau
a visitants que tenen poc hàbit de freqüentar museus. En definitiva, es pot
dir que el Museu no es percep igual que la resta de museus.

Aparició de la comunicació

La direcció del Museu de la Civilització va apostar per una altra carta a
l’hora de preparar els productes oferts al públic perquè fossin un èxit: va
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crear el primer servei de comunicació realment important en un museu
canadenc. Un equip permanent vetllava per donar a conèixer el museu, les
exposicions, els programes educatius i les activitats culturals. Mai abans,
en la història dels museus, s’havien destinat tants recursos a aquesta fun-
ció que, d’altra banda, sovint era considerada més aviat marginal. Cal dir,
però, que sempre se li ha retret al Museu de la Civilització el fet de dedi-
car tants diners a la comunicació i a la publicitat. Ningú dins la xarxa de
museus havia imaginat que el servei de comunicació hauria tingut tanta
importància dins un museu. La direcció es va fixar com a objectiu priori-
tari que el Museu fos conegut i freqüentat. Així, doncs, calia trobar els
mitjans necessaris per no repetir l’experiència de les institucions culturals
que realitzaven productes excepcionals però, a causa de la manca de mit-
jans, no s’arribaven a conèixer.  En altres paraules, tal com deia el direc-
tor general de l’època, «encara que tinguem les millors exposicions, si no ho
sap ningú, ningú visitarà el museu». En definitiva, la filosofia del Museu
que es defineix al llarg del primer any es podria resumir amb aquest enun-
ciat: el museu existeix, en primer lloc i abans de res, pels seus visitants. 

Aquesta preocupació pels visitants aviat va conduir el Museu a produir
estudis que permetessin conèixer millor el públic. De fet, es descobreix
aviat que allò que crida al «gran públic» no existeix. S’adonen que hi ha
molts públics i que cadascun d’ells té unes expectatives i unes pràctiques
culturals particulars. També es descobreix que els visitants formen en rea-
litat una galàxia complexa en la qual es barregen grups d’edats diferents,
públics locals, regionals i turístics (Bergeron; Dupont, 2004). 

Novament, la creació d’un servei de comunicació amb mitjans excepcio-
nals inigualables el 1988, deixa expectant al sector de museus. Es consta-
ta, doncs, que gràcies a un pla de comunicació estructurat, el Museu és
conegut aviat pels periodistes primer, pels mitjans de comunicació després
i, finalment, per tots el quebequesos. Tot i que aquest model de departa-
ment de comunicació hagi estat molt discutit, és aviat copiat per nom-
brosos museus.

D’altra banda, cal recordar que el Museu ha assolit premis i distincions
gràcies a les seves campanyes publicitàries. Com a resultat, l’índex de visi-
tants es manté a un nivell excepcional per la ciutat del Quebec des de
1988. Es pot dir que gràcies al seu departament de comunicació, el Museu
de la Civilització s’inscriu dins del circuit de grans institucions culturals.

CINQUÈ CAS DE DISRUPCIÓ: EL PODER DE LES PARAULES

Els quatre casos de disrupció  no haurien tingut el mateix impacte si els
nous valors del Museu de la Civilització no s’haguessin inclòs dins un
marc de referència.

10. Exposició temporal Territories. Fotografia: Idra
Labrie/ Musée de la civilisation
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A principis dels anys setanta, John Lennon repetia «una sola persona pot
canviar el món». De ben segur que hi havia part d’utopia en allò que can-
tava Lennon, però es podria dir, per analogia, que un llibre, igual que una
cançó, pot canviar les coses. No es pot desestimar el poder de l’escriptu-
ra. Dins el mite de la seva obertura, el Museu de la Civilització, ha retin-
gut un element essencial. El document «Missió, concepte i orientacions
d’un museu de la civilització» adoptat per l’Assemblea Nacional del
Quebec ha esdevingut el marc de referència del nou equip de direcció.
Però el més sorprenent és que les orientacions i els valors definits en aquest
document són ràpidament adoptats i integrats pels treballadors del Museu.
Es pot dir que no es tracta només d’un document administratiu, sinó sobre-
tot d’un marc de referència, que tradueix els valors de l’organització.

Quan s’examinen atentament els quatre casos de disrupció que han reper-
cutit en tantes decisions estratègiques, i que han esdevingut valors fona-
mentals, es constata que tots aquests canvis de paradigmes que han format
el Museu de la Civilització, tenen el seu origen en el document «Missió, con-
cepte i orientacions del museu de la civilització».

Més enllà d’aquesta constatació, la pregunta que ens hem de fer és la
següent: com i, sobretot, per què el concepte ha estat adoptat i integrat
per l’equip del Museu? Sovint, les paraules es queden només en paraules.
Per tant, en aquest cas peculiar, el concepte que s’inicia com a teòric pren
forma a través de les exposicions en la mesura que l’equip del Museu s’adhe-
reix a aquesta filosofia i va fent-la seva. En diverses entrevistes es constata
que l’adhesió del personal del Museu al concepte, respon a un lideratge pro-
fund. La direcció del Museu ha aconseguit compartir aquests valors que apa-
reixien oposats als valors de la comunitat museística tradicional. Segons la
nostra opinió, aquesta resposta explica en gran part l’èxit del Museu.

Permetre la innovació

La perspectiva dels anys permet comprendre millor l’impacte real que ha tingut
i que encara té el Museu de la Civilització sobre la museologia. Els posiciona-
ments que ha anat adoptant el Museu, que sovint trenquen els valors de la
comunitat museística tradicional, han donat un avantatge estratègic al Museu
de la Civilització. Gràcies a adoptar un punt de vista diferent, el Museu de la
Civilització ha reunit les condicions favorables per fer sorgir la innovació.

La innovació necessita tres components fonamentals per tal que es pugui
manifestar: el temps per reflexionar i crear, el diners per portar a terme
les idees tangibles i un tercer component que és sovint més difícil d’a-
conseguir: la llibertat. La creativitat necessita espais de llibertat per donar
via lliure a la imaginació i a la innovació. En aquest sentit, es pot dir que
el temps i els diners són menys importants que la llibertat, per tal de per-

11. Museé de l’Amérique française. Fotografia: Jacques
Lassard/ Musée de la civilisation

11
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metre la innovació dins d’una institució. Sovint ens trobem amb museus
que fracassen en la tasca de realitzar bones exposicions tot i que dispo-
sen de grans pressupostos. El problema és que les forces conservadores
frenen la imaginació i la creativitat. De fet, les exposicions més originals
i audaces també demanen temps i mitjans. Per fer possible la innovació és
necessari un equilibri just entre aquests tres factors. Per entendre bé el
paper dels tres, cal observar-ne les conseqüències quan es desequilibren.

Per exemple, si una exposició, un producte educatiu o una programació
cultural es produeix massa de pressa, hi ha ben poques possibilitats de
suscitar la novetat.

Les millors idees demanen mitjans. L’estudi de les tendències demostra que els
visitants ja no accepten veure només objectes. Com que cada cop estan més pre-
parats i viatgen més, veuen allò que es fa arreu del món i, per tant, són cada
vegada més exigents. Les exposicions han de millorar. Passa el mateix que al
cinema, on el realitzador ha de treballar amb l’ajut dels experts en accessoris,
dels tècnics de so o d’un director. No es tracta només de presentar les coses, sinó
que cal donar-les a conèixer més enllà de la seva realitat i per tal d’aconseguir-
ho, es necessiten mitjans financers adequats als objectius del projecte.

La llibertat representa el factor més important i és, al mateix temps, el més
fràgil. La llibertat de creació és relativament escassa. A les institucions on
l’estructura jeràrquica és clarament dominant, la llibertat de creació
sovint és molt limitada. Per afavorir plenament la creació i la innovació,
cal deixar zones de llibertat als creadors.

La innovació no és, doncs, un afer de diners o de temps. És un estat d’es-
perit i de valors. És una variable que sovint va vinculada a la cultura
d’una institució. Sense que se sàpiga exactament perquè, existeixen
museus en els quals es troba aquesta mentalitat oberta.

Ja des de la seva obertura el 1988, el Museu de la Civilització va reunir
les condicions favorables necessàries per fomentar la innovació. Els tre-
balls que dirigim sobre l’origen del museu així ho demostren. Per tant, en
aquest cas concret l’èxit no té res a veure amb la sort o la casualitat.

Ja hem demostrat en aquest document que el Museu de la Civilització va apa-
rèixer el 1988 com un exemple de trencament dins la museologia quebeque-
sa. De totes maneres, observem el problema des d’un altre punt de vista.

A MANERA DE CONCLUSIÓ 

No es pot posar en dubte que el Museu és un lloc de memòria, en el sen-
tit com el definia Pierre Nora. El museu és un lloc que permet il·lustrar i

Bibliografia

ALLAIRE, André (1999). Portrait statistique de

la fréquentation et des visiteurs du Musée de la

civilisation 1988-1999. Québec: Musée de la

civilisation.

ARPIN, Roland (1992). Le Musée de la civili-

sation. Concept et pratiques. Québec: Musée de

la civilisation.

ARPIN, Roland (President del Groupe-
Conseil) et alii (2000). Un présent du passé.
Québec: Groupe-conseil sur la politique du pat-

rimoine culturel. 

ARPIN, Roland; BERGERON, Yves (2001).
«Jean-Claude Dupont: du Musée de l’Homme du

Québec au projet d’Institut national de la civili-

sation». A: PICHETTE, Jean-Pierre (sota la direc-

ció de, amb la col·laboració de Jocelyne Mathieu,

Richard Dubé et Yves Bergeron). Entre Beauce et

Acadie. Facettes d’un parcours ethnologique,

Études offertes au professeur Jean-Claude

Dupont. Québec: Les Presses de l’Université

Laval, p. 407-421.

BEAULIEU, Alain; BERGERON, Yves (2002).

Amérique française: l’aventure. Montréal-Québec:

Fides-Musée de la civilisation.

BERGERON, Yves ; DUPONT, Luc (2004). Essai

sur les tendances en muséologie. Québec: Musée

de la civilisation.

COUTURE, Marcel (1992). «Des musées pour le troi-

sième millénaire». A: Forces (Québec) núm. 98, p.1-3.

Déchiffrer la culture au Québec. 20 ans de pra-

tiques culturelles (2004). Québec: les publica-

tions du Québec. 

DRU, Jean-Marie (1997). Disruption. Briser

les conventions et redessiner le marché. Paris:

Village mondial.



93

DEL MUSEU DE L’HOME DEL QUEBEC AL MUSEU DE LA CIVILITZACIÓ.
TRANSFORMACIONS DELS MUSEUS D’ETNOLOGIA AL QUEBEC Dossier

fer tangibles les identitats col·lectives. El museu de societat, a la pràctica,
s’aventura d’alguna forma sobre el terreny polític.

Què és allò que distingeix el museu de societat de la resta de museus? La
qüestió mereix una explicació. El museu d’art s’inscriu dins la perspecti-
va de la globalització,  donant valor a artistes i obres que travessen fron-
teres i que es converteixen, sovint, en universals. Els països han après a
valorar aquest tipus de museu, ja que consolida la seva posició. 

Els museus de ciències són més o menys valorats en funció de si donen una
lectura positivista i evolucionista dels coneixements, valorant la contribu-
ció de cada país a la descoberta de coneixements compartits universalment. 

El repte es revela més problemàtic en el cas dels museus d’història i els
museus de societat perquè, precisament per la seva funció de qüestiona-
ment de les identitats col·lectives i per abordar la delicada qüestió de la
identitat. Dins d’aquest context es pot comprendre que els governs que
posen en marxa museus que qüestionen la societat tenen tendència a
donar preferència als museus d’art i de ciències.

Si els museus de societat van viure un gran desenvolupament durant els
anys setanta i vuitanta dins el marc de la nova museologia, la lògica eco-
nòmica que predomina des de fa alguns anys, els ha fet menys populars.
La raó és que pocs són els socis econòmics que voldrien associar-se a un
museu que tracta temàtiques com l’escalfament del planeta, les tensions
que existeixen entre religions o la pol·lució que amenaça l’equilibri del
planeta.

Els museus de societat s’enfronten a un gran desafiament. Han d’aconse-
guir que la memòria col·lectiva segueixi viva. El repte és la revalorització
del patrimoni intangible d’una societat. La interpretació d’aquest tipus de
patrimoni obliga els museus a abordar el patrimoni com un sistema com-
plex que integra a la vegada les qüestions de la identitat i de la pluralitat
de les cultures.

Algunes tendències socials ineludibles suposen també un repte per als
museus de societat. Només cal pensar en la globalització, l’envelliment de
la població, la feminització dels públics que freqüenten els museus i en les
exigències dels nous públics.

També cal recordar les pressions que exerceix la globalització sobre les
petites societats. Els museus del Quebec, igual que els de Catalunya, han
d’assolir el repte de les tres «M»: servir de memòria, rendir comptes de la
multiculturalitat i ser testimoni del mestissatge entre cultures.
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Museu de societat i el mite del Museu d’Alexandria

Si examinem atentament la història dels museus, sempre retornem al mite del
Museu d’Alexandria. I dic correctament mite, ja que no sabem del cert gaire
coses sobre aquest museu, com per exemple que no conservava realment
col·leccions sinó que es definia com un lloc de reflexió i de saviesa, construït
al voltant d’una biblioteca que contenia tots els coneixements del món.

Tot i que el Museu de la Civilització ha estat sempre considerat com un
cas de ruptura el 1988 degut al seu posicionament, diferent de la resta de
museus de la xarxa, també es podria considerar com una renovació del
gran mite fundador dels museus que volia ser simplement un lloc de refle-
xió, un àgora dins la ciutat, és a dir, un museu obert al món. Podria ser
simplement una renovació del concepte de museu concebut pels filòsofs
de la Gran Enciclopèdia en els temps de la revolució francesa? Un museu
destinat a la majoria, una universitat popular, en definitiva un lloc que
pertany als ciutadans i no només als prínceps i als privilegiats. En aquest
sentit, el Museu de la Civilització no trenca amb l’essència del projecte de
museu. Les respostes a aquests interrogants que toquen més que mai als
museus de societat es troben encara dins el mite fundador i inexhaurible.  

No són més importants les preguntes que la certesa de les respostes? No
és sobre aquest principi que es fonamenta un museu de societat?
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Què és el Museu Nacional de les Cultures del Món i per què es necessita
una institució com aquesta? La globalització està canviant el nostre món.
En les últimes dècades, el procés d’internacionalització ha creat un món
més gran en el qual la gent interactua a través d’unes fronteres i uns
espais que canvien ràpidament. Al mateix temps, hi ha comunitats d’im-
migrants que creixen dia a dia i que lluiten per trobar el seu lloc en les
noves societats. Suècia no n’és l’excepció; amb una cultura i una ètica
homogènia, Suècia es defineix actualment a través de la cultura plural i
de la diversitat. Per tant, el reconeixement cultural és essencial quan es
viatja, ja sigui a nivell internacional o nacional. El paper del Museu
Nacional de les Cultures del Món és el d’aconseguir aquest reconeixement.
L’objectiu és oferir perspectives en un món canviant on tot està connec-
tat  i la vida local és immensament variada.

L’1 de gener del 1988, el govern suec va prendre la decisió de crear aques-
ta nova institució. En aquell moment, a Estocolm, hi havia tres museus i
l’any 2004 va obrir el Museu Nacional de les Cultures del Món a Goteborg.
El Museu Nacional de les Cultures del Món és un consorci format pels
quatre museus següents: el Museu d’Etnologia, el Museu d’Antiguitats de
l’Extrem Orient, el Museu d’Antiguitats del Mediterrani i del Pròxim
Orient d’Estocolm; i el Museu de les Cultures del Món, els quals, igual que
l’administració central, són a Goteborg.

ANDERS BJÖRKLUND
Director del Museu d’Etnografia d’Estocolm

Traducció: Diana Puig

Unint esforços. El Museu Nacional de les Cultures del
Món de Suècia

1

1. Screen, -a new artwork, de Do Ho Suh. Världskulturmuseet. Museu de les Cultures del Món (Göteborg). Fotografia: Ake Frediksson © Världskultutmuseet 

Anders Björklund es director del Museo de
Etnografía de Estocolmo, pero también profesor de
etnología, que, en el contexto escandinavo, está
marcada tradicionalmente por líneas de investi-
gación relacionadas con temas escandinavos,
mientras que los antropólogos suecos, según esta
visión tradicional, se dedican a cuestiones y cul-
turas externas a su propio país. A pesar de esto,
estas tendencias están cambiando y, actualmente,
encontramos etnólogos suecos que trabajan fuera
del país, así como antropólogos suecos en Suecia.
En este texto, da una idea de su trayectoria como
director de museo e investigador, describiendo el
Museo Nacional de las Culturas de Mundo, un
ejemplo de la cooperación nacional e internacional
entre museos.

Anders Björklund is director of the Stockholm
Museum of Ethnography, but also teaches ethnol-
ogy, which in the Scandinavian context is tradi-
tionally committed to research into Scandinavian
issues, while Swedish anthropologists, in this tra-
ditional scheme, devote themselves to issues and
cultures that are external to their own country.
Nonetheless, these tendencies are changing and
these days one can find Swedish ethnologists
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La raó existent darrera la decisió del govern era potenciar la recerca i el des-
envolupament de les noves exposicions i també orientar quatre museus amb
col·leccions d’origen no europeu cap a qüestions relacionades amb un món
canviant. Com a conseqüència, els quatre museus suecs amb col·leccions que
incloïen materials provinents de 400 anys de contactes amb la resta del món
es van agrupar sota un nou ens i se’ls va encarregar una nova tasca: contri-
buir a la comprensió del canvi cultural, del contacte i de la confrontació d’un
món globalitzat. La decisió fou precedida per debats intensos àmpliament difo-
sos pels mitjans. Aquests debats no tractaven només de la incorporació d’un
museu individual dins una nova institució, sinó també de la reorientació de les
seves operacions. Es va discutir sobre la necessitat de traslladar algunes de les
col·leccions a Goteborg, però finalment es va decidir que això crearia més des-
gast que energia i, per tant, les negociacions es van donar per tancades.

Els museus d’aquesta tipologia s’encarreguen de salvaguardar l’herència cultu-
ral de caràcter dual. D’una banda, formen part de l’herència de nombroses cul-
tures i societats d’arreu del món, algunes encara existents i d’altres desapare-
gudes des de fa temps. Però a la vegada, aquestes col·leccions que trobem en
aquests museus també formen part de l’herència sueca. Al llarg dels segles,
s’han anat adquirint durant trobades entre suecs i gent d’altres nacionalitats i
de procedències culturals molt diferents. Fins i tot es pot dir que reflecteixen
aquests encontres i el impacte que tenen a l’hora d’ampliar el coneixement
suec del món i així influencien la concepció que tenen els suecs de la seva his-
tòria i del seu propi paper. Com s’influencien les diferents cultures a través de
la història? I com les idees i les institucions interactuen a través de les fronte-
res? Quin tipus de significat tenia ajudar aquestes col·leccions? 

La tasca principal dels museus és la preservació de les seves col·leccions per tal
que les generacions futures puguin accedir-hi a través d’exposicions, programes
i publicacions. S’espera que aquestes activitats siguin els eixos de tècniques
audiovisuals i de comunicació per tal d’oferir al públic experiències estètiques i
emocionals d’alta qualitat. Des que les col·leccions pertanyen a allò que es pot
anomenar com « l’herència del món », s’ha forçat una obertura a un món més
ampli. Els museus d’aquest tipus han de ser capaços de posar en escena exposi-
cions i programes d’activitats que siguin apassionants i alhora provocadors, per
tal d’imaginar la diversitat d’estils de vida i cultures que existeixen arreu del
món. Així, doncs, han de transmetre el coneixement i oferir perspectives del que
significa ser un ésser humà a través de les seves col·leccions i altres recursos.
Idealment, aquest coneixement es construeix en col·laboració amb altres museus,
organitzacions similars i universitats de tot el món. A través d’oferir interpreta-
cions de qüestions humanes universals, el museu intenta assolir una confronta-
ció entre el desconeixement i una ment oberta.

Els conceptes operacionals que guien el Museu Nacional de les Cultures
del Món es poden resumir de la següent manera: són quatre museus que

working abroad as well as Swedish anthropologists
in Sweden. This text outlines his personal experi-
ence as a museum curator and researcher and
describes the National Museum of World Cultures,
an example of national and international coopera-
tion between museums.
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ofereixen perspectives d’un món en constant evolució, a través de gestio-
nar objectes i documents d’herències culturals i a través del diàleg amb el
món que els envolta. Han de servir de fòrums per a encontres culturals i
participar en intercanvis culturals presentant un programa variat d’activi-
tats atractives, donant sempre una visió dels temes des d’una perspectiva
respectuosa. No tenen, sota cap concepte, la intenció de proporcionar una
imatge global del món, però comparteixen una mateixa missió bàsica. Els
quatre museus tenen perfils diferents, basats en diverses col·leccions i
característiques i el seu objectiu és, sobretot, no homogeneïtzar-los però
sí capitalitzar la seva diversitat i deixar que siguin experts  en els seus
camps. Mentre es mantingui el debat entre els quatre museus, competei-
xin i fins i tot discrepin, es mantindrà el compromís de compartir la seva
missió: quatre museus que ofereixin perspectives d’un món canviant. 

Per tal de donar al lector una idea del potencial d’aquest consorci, faré una
breu presentació de cada un dels museus que formen el Museu Nacional de
les Cultures del Món, de Suècia, precedida d’una descripció de la institució.

El Museu Nacional de les Cultures del Món és una institució governamental i
és el propi govern suec qui en defineix les seves tasques. Aquesta assignació
de tasques s’imposa a tota la organització i la majoria de les activitats estan
finançades per subvencions del govern. Com a institució museística, és res-
ponsable de presentar la història i les cultures que es van originar fora de
Suècia. L’objectiu de l’organització és oferir perspectives que ajudin a la gent
a aconseguir una nova i més profunda inserció en un món cada vegada més
internacionalitzat. Prenent com a punt de partida la situació actual, té la
intenció de proporcionar als visitants experiències que els complaguin, els
pertorbin, els desafiïn i els inspirin, a través d’una combinació de coneixe-
ment, art i participació. L’objectiu és contribuir a un desenvolupament social
que posi èmfasi en la igualtat, el respecte i la tolerància, i que representi la
diversitat com una força positiva. La institució també vol treballar de forma
conjunta amb participants d’altres cultures i altres sectors.

Prop de 150 persones treballen al Museu Nacional de les Cultures de Món.
El cap de l’organització és el director general, designat pel govern suec. El
dit director general, al seu torn, designa els directors de cada museu.

Des de l’1 de gener del 2005, l’entrada a tots quatre museus és gratuïta.

EL MUSEU D’ETNOGRAFIA

El Museu d’Etnografia vol augmentar el coneixement de la diversitat cul-
tural del món  a través de programes públics i exposicions. Utilitzant les
seves extenses col·leccions i les seves històries més enriquidores, el museu
intenta oferir informació i elements per reflexionar sobre la significació
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de l’ésser humà. El museu té la intenció d’obrir la ment del visitant cap a
tot allò desconegut, mitjançant la interpretació de les qüestions univer-
sals. Per això, el lema del museu és: Ecce Homo!

La història del Museu d’Etnografia comença amb la fundació de la Real
Acadèmia de la Ciència, l’any 1739. Després d’haver exposat les col·lec-
cions al centre d’Estocolm i al Museu Natural d’Història, es van traslladar
a edificis militars de Norra Djurgarden, on es va construir més tard un nou
edifici destinat a allotjar el museu. El 1980 el museu va obrir les seves
portes al públic.

El museu té col·leccions d’arreu del món: Àsia, Àfrica, Nord i Sud
Amèrica, Oceania i les regions àrtiques –en total uns 220.000 objectes,
molts dels quals van arribar a Suècia a conseqüència d’expedicions. Molts
d’aquests artefactes tenen un gran interès internacional i normalment són
exposats a Suècia o a l’estranger. Les consultes a les col·leccions del
museu segueixen una millora constant a través de fotografies digitals, de
documentació i de la compilació d’una base de dades que inclou funcions
de recerca.

El focus erudit del museu és l’antropologia social i cultural, amb especial
èmfasi a la cultura material. « Portar el món a casa » és una de les expo-
sicions permanents del museu, i explica la història dels valents viatgers i
exploradors suecs  que van anar a la recerca de móns desconeguts. Els dei-
xebles de Carls Linnaeus i Sven Hedin són uns dels més populars. L’exposició

2

2. Etnograsfika Museet, Estocolm. Fotografia: Xavier
Roigé
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mostra com la nostra visió del món no es defineix només per la « realitat »,
sinó en gran mesura per la imaginació i les necessitats del viatger. 

Gran part del material africà que hi ha al museu va ser portat a Suècia per
missioners. El museu disposa d’una extensa col·lecció procedent del
Congo i també de l’època precolonial de Benin. Els nadius del nord d’À-
frica són representats al museu amb gran detall. Les col·leccions natives
americanes inclouen ceràmica, teixits i armes, i l’exposició també s’ocupa
de com la cultura popular va crear idees sobre els indis nord-americans
dins la cultura sueca. Una exposició interdisciplinària, « Home creatiu »,
destaca els punts en comú que tenim els humans, sense tenir en compte
el nostre rerefons cultural o context: menjar, dormir, estimar, treballar i
entendre el món que ens envolta. Aquesta és una exposició que tracta
sobre idees personals, culturals i universals que passen de generació en
generació a través de mites i històries.

La biblioteca de consulta del museu està estretament vinculada a les
col·leccions etnogràfiques. La biblioteca conté 55.000 títols, molts dels
quals són únics. El restaurant del museu, Babajan, disposa d’una oferta
gastronòmica d’arreu del món, i la botiga de regals ofereix una selecció
de joies, joguines, teixits, llibres i nombrosos articles provinents d’Àfrica,
Sud Amèrica, Austràlia i Sápmi (Sami-land).

EL MUSEU D’ANTIGUITATS MEDITERRÀNIES I DEL PRÒXIM
ORIENT

El Museu d’Antiguitats del Pròxim Orient és el museu suec més destacat
per les antiguitats del Mediterrani, i està situat al cor d’Estocolm.  El pro-
pòsit del museu és tornar a la vida les històriques cultures mediterrànies a
través d’exposicions temporals i permanents, activitats i visites guiades. El
museu vol ser un oasi cultural, una petita part del Mediterrani que ofereix
una riquesa cultural, estètica, tradicions, atmosfera, menjar i beure: un punt
de trobada cultural on els períodes històrics, els llocs, les religions i les cul-
tures es trobin, s’ajuntin i es combinin en constel·lacions canviants. 

El 1954, el museu es va establir tal com se’l coneix actualment, fruit de la
combinació de dues col·leccions ja existents: la del Museu d’Antiguitats
Egípcies, fundat el 1928, i les col·leccions xipriotes. El 1976, el museu es
va incorporar al fons de la Junta Nacional de Patrimoni i del Museu
d’Història Nacional, i des del 1982 ha tingut la seu a l’edifici d’un antic
banc del centre d’Estocolm. 

Les col·leccions integren 40.000 peces procedents de l’antic Egipte, Grècia,
Xipre, Itàlia i el món islàmic.

3

4

3 i 4. Etnograsfika Museet, Estocolm. Fotografia:
Xavier Roigé
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Les col·leccions de Xipre són el resultat d’extenses excavacions efectuades per
les expedicions Swedish Cyprus entre els anys 1927 i 1931. Aquesta és la
col·lecció més important de troballes arqueològiques xipriotes fora de Xipre.
Altres objectes de cultures clàssiques com la grega i la romana van ser adqui-
rits pel museu a través d’excavacions sueques i de donacions.

Les exposicions egípcies mostren diversos aspectes de la vida de l’antic
Egipte. Mòmies, taüts i altres troballes funeràries revelen les creences
egípcies en la vida després de  la mort. A la sala central del museu, les
col·leccions d’antiguitats gregues, romanes i etrusques s’exposen conjun-
tament amb escultures, gerros pintats i retrats de marbre. Una exposició
sobre l’art islàmic i del pròxim orient il·lustra la interacció entre les pri-
meres cultures de l’orient mitjà, el nord d’Àfrica i la regió mediterrània.  

El museu també té una sala daurada que conté una col·lecció de joies de
plata i or d’èpoques antigues. Una sala d’estudi es centra en l’expedició
arqueològica sueca que va anar a Xipre. Aquí, al voltant d’una tassa de
cafè, o d’una copa de vi, els visitants poden conèixer i aprendre dades
sobre els materials que es van portar de les expedicions.  

Òbviament, moltes de les exposicions i programes tracten del món antic, però
el museu també es centra en la cultura mediterrània contemporània. Un repte
és incidir en la continuïtat i discontinuïtat entre les cultures i societats euro-
pees contemporànies i el món antic mediterrani, per tal de qüestionar la idea
que l’antiguitat és el bressol d’Europa. En els propers dos anys, es preveu una
major reorganització de les exposicions dels museus. Aquest procés es durà a
terme en diferents etapes, i s’estima que finalitzarà cap al 2009. El museu ges-
tiona un programa públic molt extens que inclourà visites guiades, manuali-
tats per als nens, lectures, concerts i jornades culturals. 

La biblioteca del museu conté literatura especialitzada en arqueologia i
història de les cultures clàssiques mediterrànies, del Pròxim Orient i de
l’Islam, amb un especial accent en les àrees de les col·leccions del museu.
La botiga de regals té una gamma exclusiva d’escultures de bronze, gots
de te turcs, ampolles de perfum egipci i reproduccions d’objectes que es
troben a les col·leccions del museu. El Cafè Bagdad representa una porció
de la cultura mediterrània on els visitants poden degustar dolços àrabs,
cafè picant i plats mediterranis. El cafè oriental també ofereix nits literà-
ries periòdiques, on es pot gaudir de literatura, música i poesia.

EL MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN

El Museu de les Cultures del Món va obrir el 29 de desembre del 2004 a
Goteborg (a 500 quilòmetres d’Estocolm). El Museu de les Cultures del
Món vol ser un lloc de trobada on la gent se senti sobretot còmoda, ja

6

5. Interior del Världskulturmuseet. Museu de les
Cultures del Món, Göteborg. Fotografia: Hélène
Binet (Commons Wikimedia)

6. Exposició Fred Wilson - Site Unseen: Dwellings
of the Demons. Världskulturmuseet. Museu de les
Cultures del Món, Göteborg. Fotografia: Åke
Fredriksson © Världskulturmuseet
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sigui a casa o a l’estranger, mentre viu experiències emocionals i intel·lec-
tuals, i a la vegada pren consciència de la responsabilitat d’un futur glo-
bal compartit en un món en canvi constant. Les activitats del museu tenen
una perspectiva interdisciplinària que s’esforça per oferir un fòrum de dis-
cussió i reflexió on moltes veus es poden fer sentir, i on es poden plante-
jar temàtiques controvertides dins un ambient relaxat on la gent es pugui
sentir com a casa, sigui quina sigui la seva procedència. Amb el  nou edi-

7
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fici, el Museu de les Cultures del Món, disposa de més facilitats per expo-
sar. Les temàtiques canvien i les exposicions es mostren en cinc galeries
diferents que volen representar les dinàmiques de la cultura mundial
actual. Diversos equips d’investigadors nacionals i internacionals, experts
i altres organitzacions rellevants són els encarregats de crear les exposi-
cions. Des que la recerca és interdisciplinària, s’inclouen diversos tipus
d’objectes en les exposicions. Objectes etnogràfics de tot tipus,  històrics,
tradicionals, d’art contemporani, pel·lícules o documentals, i fins i tot
narracions personals.

Molts investigadors i viatgers han tingut un paper important en la funda-
ció del que avui és el Museu de la Cultura del Món. El museu es basa en
col·leccions etnogràfiques que han format part dels museus de Goteborg
des de l’any 1800. Conserva una extensa col·lecció d’objectes, majorità-
riament provinents d’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia, i també disposa d’un
arxiu molt ric.

Entre molts objectes, la col·lecció conté una de les col·leccions europees
més importants de « paracas » tèxtils del Perú. La col·lecció té un total de
100.000 objectes. La biblioteca del museu té una col·lecció de més de
30.000 títols i aproximadament 900 diaris i revistes del camp de l’etno-
grafia, l’antropologia social i cultural, la història i la sociologia. Les parts
més extenses de la biblioteca són les que cobreixen l’Amèrica Central i del
Sud i Indonèsia.  

A les escales principals trobem un restaurant i un cafè de caire més infor-
mal que són un complement extra a qualsevol visita del museu. Aquells
visitants que desitgen restar-hi més estona, també disposen d’un bar. La
selecció de la botiga de regals reflecteix la gran diversitat d’activitats que
té el museu, comprèn una àmplia gamma: des d’objectes contemporanis
fins a històrics, passant pels locals i els internacionals. La selecció estàn-
dard es basa en les col·leccions, però també es pot connectar amb  els
temes de les exposicions existents en cada moment.

EL MUSEU D’ANTIGUITATS DE L’EXTREM ORIENT 

La història del Museu d’Antiguitats de l’Extrem Orient comença el 1926,
quan es van formar les col·leccions de l’Àsia oriental a Estocolm, a partir
de les col·leccions arqueològiques de ceràmiques pintades procedents de
l’edat de pedra de la Xina rural. Al 1959 aquestes col·leccions es van
fusionar amb les col·leccions d’art i artesania de l’Àsia oriental i l’Índia,
del Museu d’Art Nacional. El resultat és l’actual Museu d’Antiguitats de
l’Extrem Orient, que va obrir el 1963 a Skeppsholment, al centre
d’Estocolm.

7. Medelhavsmuseet. Museu de la Mediterrània i
de les Antiguitats del Pròxim Orient, Estocolm.
Fotografia: Holger Ellgaard (Commons Wikimedia)

8. Exterior del museu. Världskulturmuseet. Museu
de les Cultures del Món, Göteborg. Fotografia: Åke
Fredriksson © Världskulturmuseet

9. Entrada al Världskulturmuseet. Museu de les
Cultures del Món, Göteborg. Fotografia: Hélène
Binet (Commons Wikimedia)
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El Museu d’Antiguitats de l’Extrem Orient vol ser un museu viu sobre la cul-
tura d’Àsia, un escenari en canvi constant, on els visitants puguin trobar-
se, explorar i discutir sobre la situació d’Àsia al món, la seva cultura, les
seves tradicions, la seva realitat actual i les seves possibilitats en el futur.

Les exposicions permanents del museu mostren diferents aspectes del passat
i del present d’Àsia. Per exemple, l’exposició La Xina abans de la Xina reve-
la com era la regió abans que esdevingués el que avui coneixem con la Xina.
S’explica com vivia i com s’expressava la gent durant milers d’anys abans del
naixement de l’Imperi del Regne Mitjà. Molts dels objectes del museu tenen
milers d’anys d’antiguitat, destaca la mundialment coneguda ceràmica pinta-
da, de diferents estils i tradicions. Altres exposicions permanents són
L’escultura budista, L’escultura índia i Les pintures xineses, i actualment el
museu també està obrint exposicions addicionals. L’exposició El Regne Mitjà,
inaugurada la primavera del 2007, presenta la Xina durant l’època dels empe-
radors. També hi ha exposicions de Corea i del Japó. Gran nombre de les
exposicions temporals van ser molt aclamades quan el museu va reobrir a la
tardor del 2004. En tres mesos, el museu va rebre 100.000 visitants durant la
primera exposició temporal sobre Manga. Avui, les col·leccions del museu
inclouen aproximadament 100.000 objectes. L’èmfasi en l’arqueologia i en
l’art xinès, juntament amb nombroses adquisicions i generoses donacions,
han permès al museu ampliar les seves col·leccions provinents de Corea, del
Japó, de la Índia i del Sud-est asiàtic.  
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Un repte encara més gran és plasmar els enormes canvis que s’esdevenen
en moltes parts de l’Est i del Sud-est asiàtic. Durant els últims 30 anys
aquests canvis han convertit ràpidament l’Àsia del Pacífic en la tercera
força política, econòmica i cultural,  després d’Europa i de l’Amèrica del
nord.  Com a resultat d’això, durant els últims anys el museu ha exposat
la gran creativitat artística de la regió.

La biblioteca asiàtica del museu, amb més de 100.000 títols, és considera-
da la més important d’aquesta tipologia en els països nòrdics i s’ha espe-
cialitzat en art, cultura i arqueologia asiàtica. Les col·leccions contenen un
gran nombre de llibres en xinès, japonès i coreà. La botiga de regals
inclou una excel·lent selecció provinent d’Àsia: llibres, porcellana, eines
de cal·ligrafia i té, entre molts altres productes. 

El programa d’activitats del museu inclou tallers i cursos amb temàtiques
molt variades com per exemple els vegetals xinesos, l’escultura, la pintu-
ra amb tinta, la cal·ligrafia, la meditació, l’ikebana i el cinema.

El museu també ofereix programes educatius per a totes les edats. El per-
sonal docent ajuda als estudiants i també a altres visitants interessats en
temes com la religió, la història, la geografia, l’arqueologia i les llengües. 

FUSIONAR CAPACITATS I CONSTRUIR XARXES

Els quatre museus junts, aglutinen prop de 500.000 objectes provinents de
tot el món  –Àfrica, Àsia, Amèrica del nord i del sud i Oceania– i es com-
plementen mútuament en relació a les temàtiques. També es complemen-
ten si tenim en compte les seves bases disciplinàries, bàsicament l’antro-
pologia, l’arqueologia, la història de l’art i la història social. Això vol dir que
cada un dels museus s’especialitza en una vessant diferent de la cultura. Si es
combinen aquests recursos i aquestes àrees de coneixement, es creen noves
possibilitats per aconseguir una perspectiva més completa i integrada sobre la
cultura humana en el món. Això constitueix la base intel·lectual del Museu
Nacional de les Cultures de Món. El fet d’intentar ajuntar aquests diferents
tipus de museus és un repte intel·lectual i professional, però també represen-
ta un repte el fet que siguin situats en dues ciutats diferents: Estocolm i
Goteborg, que repercuteix en què el personal directiu i tècnic s’hagi de tras-
lladar prop de 500 km per poder assistir a una reunió.

Des del 29 de desembre del 2004, Suècia compta amb quatre museus
excel·lents,  operatius al cent per cent, oberts durant tot l’any i amb entra-
da gratuïta per a tothom. El propòsit és interpretar el món, conèixer la
manera com les diferents cultures s’han influenciat les unes a les altres a
través de la història, com les societats han interactuat i com les idees i les
institucions han avançat travessant els seus límits. Es posa un especial
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10, 11 i 12. Etnograsfika Museet, Estocolm. Fotografia:
Xavier Roigé
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èmfasi en la metodologia temàtica i geogràfica, remarcant temes que són
universals per a totes les cultures i tots els éssers vius. 

Un objectiu bàsic per a la institució del museu, també és construir i man-
tenir una cooperació amb els museus i les institucions dels països i cultu-
res d’origen de les col·leccions. La perspectiva que s’aplica es pot anome-
nar « dualitat » de les col·leccions; és a dir, a part de ser exemples de cul-
tures materials de diferents grups d’arreu del món, el fet que aquestes
col·leccions arribessin a Suècia en un moment històric específic (1880-
1930), aporta també una informació molt important sobre la història de
Suècia. Partint d’aquesta base, se’ns presenten nous interrogants, podem
desenvolupar nous projectes i se’ns obren noves perspectives. Les meto-
dologies de treball aplicades variaran en cada cas, però l’objectiu princi-
pal és construir i coordinar una xarxa internacional de museus. 

En els últims anys, el Museu Nacional de les Cultures del Món, ha estat
un dels eixos impulsors de la creació d’una xarxa institucional anomena-
da ASEMUS, xarxa de museus d’Àsia i Europa, que avui aglutina més de
60 museus d’arreu del món en un primer projecte conjunt, l’exposició de
pintura asiàtica sobre Europa i de pintures europees sobre Àsia. 

13

13. Etnograsfika Museet, Estocolm. Fotografia: Xavier
Roigé
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Una altra xarxa –MEDMUS– és encapçalada pel Museu d’Antiguitats de la
Mediterrània i del Pròxim Orient. La seva intenció és formar un grup de
museus amb col·leccions contemporànies i d’arqueologia mediterrània. El
Museu d’Etnografia s’ha involucrat molt en un altre tipus de xarxa, dedi-
cada a qüestions de repatriació, específicament de restes humanes
d’Austràlia així com d’un antic tòtem que pertany a la gent de Haida de
la Columbia britànica, a Canadà. Les xarxes construïdes durant aquests
processos, no tenen una estructura tan sistemàtica com en el cas de MED-
MUS o ASEMUS, sinó que són el resultat d’esforços de museus ordinaris.
La nostra creença és que tant les xarxes més formals, planificades acura-
dament, com les xarxes més informals, compreses en accions puntuals,
són molt necessàries per assolir l’èxit.
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CONTEXT D’UN PROJECTE DE MUSEU

Primerament, cal recordar alguns fets de la història institucional: el 1995, un
any després de la seva elecció com a president de la República, Jacques Chirac
va anunciar la creació d’un nou museu que havia d’agrupar les col·leccions
del Museu Nacional de les Arts d’Àfrica i d’Oceania i les del Laboratori
d’Etnologia del Museu de l’Home, que comptaven amb més de 300.000 objec-
tes, a part de les col·leccions fotogràfiques, molt valorades per la seva anti-
guitat, el seu interès i per la seva quantitat (al voltant de 350.000 clixés).

D’aquesta forma es donava resposta a una qüestió de llarg recorregut.
Normalment, el públic ignora l’antiguitat de gran part de les col·leccions
que es van constituir durant l’època dels descobriments, des del segle XVI
al XIX, però la realitat és que aquestes col·leccions van conèixer gran
nombre de canvis institucionals. Van passar del Museu Dauphin (1830) o
del Museu Americà (1850) del Louvre al Museu d’Antiguitats Nacionals de
Saint Germain en Laye, més tard al Museu d’Etnografia del Trocadero
(1878), i posteriorment al Museu de l’Home (1937), poc temps després de
l’obertura, dins el marc de l’exposició colonial del 1931, d’un Museu de
Colònies que posteriorment va transformar-se en el Museu de la França
d’Ultramar i, més tard, en l’època de la descolonització i amb l’arribada
d’André Malraux al Ministeri de Cultura, va acabar esdevenint el Museu
de les Arts de l’Àfrica i d’Oceania.

GERMAIN VIATTE
Va ser director del projecte museològic del Musée du quai Branly

Traducció: Diana Puig

La museologia al Musée du quai Branly

1

1. Musée du quai Branly. Sala de col·leccions permanents. Espai de circulació central dit «La Rivière». © musée du quai branly, foto Nicolas Borel 

Germain Viatte, fue director del proyecto muse-
ológico del Museo Quai Branly, analiza la historia
de este proyecto y las opciones por las que apostó
el equipo que reunía conservadores (procedentes
mayoritariamente de los establecimientos que
sirvieron de base para la fundación del museo, es
decir el Museo del Hombre y el Museo Nacional de
las Artes de África y Oceanía), programadores y
arquitectos (taller Jean Nouvel). Pone énfasis en el
trabajo realizado en las colecciones (numerización
de los archivos e informatización completa de los
fondos), y las decisiones tomadas para la pre-
sentación de las obras (evidenciando las calidades
plásticas y la información multimedia sobre los
contextos), así como las tomadas por Jean Nouvel.
Subraya la importancia de la acción cultural
(teatro Lévi-Strauss y exposiciones) y de la colab-
oración del sector de la Investigación y Enseñanza,
con la Mediateca.

Germain Viatte, director of the museological proj-
ect at the Quai Branly museum, describes the his-
tory of the project and the options pursued by the
team, which included conservation experts (mostly
drawn from the establishments which formed the
basis for the foundation of the museum, namely
the Musée de l’Homme and the national museum
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Des dels anys 50, i encara més durant els anys 60, en l’època de la descolonit-
zació, es va debatre la qüestió del retorn eventual d’aquestes col·leccions al
Louvre i la seva unificació en un sol espai. André Malraux estava convençut
que aquesta unificació era necessària però no tenia autoritat sobre els museus
que depenien del Ministeri d’Educació, el més important dels quals era el
Museu d’Història Natural que comprenia el Museu de l’Home, i va haver de
donar una nova orientació al Museu de la França d’Ultramar. Per tal de poder
realitzar aquest projecte, insistint en la seva dimensió artística, es va associar a
grans personalitats del Museu de l’Home com Claude Lévi-Strauss, Michel
Leiris, Jean Guiart i Denise Paulme. 

Durant l’època de la descolonització, a conseqüència dels canvis radicals
en els equilibris geopolítics del món i la situació que vivia l’etnologia, les
institucions van viure un període difícil. Des dels anys 60 es poden comp-
tar més d’una quinzena d’informes i auditories sobre la transformació del
Museu de l’Home que van restar sense efecte. Aquesta crisi va involucrar,
a partir dels anys 70, al conjunt dels grans museus europeus d’etnografia
d’Europa i d’arreu del món, encara que haguessin estat constituïts per les
antigues nacions colonials, o que es trobessin dins dels països inclosos
entre les primeres nacions. Actualment, la majoria d’aquests museus són
sotmesos a processos de transformació més o menys profunds. Els grans
museus d’art, com per exemple el Museu Metropolità de Nova York (des
del 1982) acullen actualment l’art d’aquestes cultures.

Jacques Kernache, que havia publicat al 1990 el manifest «perquè les obres mes-
tres del món neixin lliures i iguals» al diari «Libération», va convèncer Jacques
Chirac quan encara era alcalde de París sobre la necessitat d’obrir al Louvre
algunes sales que fossin considerades testimonis de la dimensió artística d’a-
questes cultures, i així consolidar el Louvre com un museu absolutament inno-
vador. L’establiment públic del Musée du quai Branly va tenir com a primera
tasca, l’any 2000, obrir algunes sales del Pavelló de Sessions del Museu del
Louvre, com «un lloc de reclam i de reconeixement», segons paraules del
President de la República. D’aquesta manera es constituïa una «ambaixada», és
a dir, una antecambra prestigiosa dins el museu més gran del món dedicat a la
cultura d’Àfrica, Àsia, Oceania i Amèrica.  

Paral·lelament a aquesta irrupció simbòlica –duta a terme de forma excel·lent
per Jean Michel Wolmotte–, en el sí d’un museu els responsables del qual sob-
tadament van esdevenir reticents, si no hostils, l’Administració pública va pre-
parar el futur museu al quai Branly, davant del turó de Chaillot.

EL MUSÉE DU QUAI BRANLY

El museu va obrir les seves portes el 20 de juny de 2006. Els treballs van
realitzar-se al palau industrial Berlier, i van consistit en tractar tots els

of the arts of Africa and Oceania), programmers
and architects (Jean Nouvel’s firm). He stresses the
work carried out on the collections (numbering of
the archives and complete digitalization of the col-
lections) and the decisions taken regarding the
presentation of the works (revealing their artistic
qualities and using multimedia resources to
explain their context), as well as those taken by
Jean Nouvel. He also underlines the importance of
cultural action (Lévi-Strauss theatre and exhibi-
tions) and the cooperation of people from the fields
of research and teaching and of the media library.
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objectes provinents del Museu Nacional de les Arts d’Àfrica i d’Oceania i
del Laboratori d’Etnologia del Museu de l’Home des del seu inici l’any
2002, comprovant-los sistemàticament, verificant l’estat de les obres,
tractant amb anoxèmia els materials orgànics, informatitzant i inventa-
riant les col·leccions.

L’objectiu planificat era obrir al públic el 2006 i després, d’una manera
progressiva, anar introduint totes les activitats culturals. La primera gran
exposició internacional titulada Una mirada sobre l’altre tractava de la
percepció que tenien d’aquestes cultures els occidentals.

El Musée du quai Branly és una institució reconeguda per tenir múltiples
facetes i activitats culturals. D’una banda, és un centre amb la vocació de
conservar, estudiar i presentar les col·leccions nacionals que es troben
sota la seva competència, però alhora també és un lloc de recerca i de for-
mació sobre les cultures del món, la seva història i la seva antropologia,
en definitiva, un punt de trobada de l’acció cultural amb conferències i
espectacles que van més enllà de la simple col·laboració institucional. A
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2. Exterior del museu. © musée du quai Branly,
foto Nicolas Borel

3. Façana. El mur vegetal. © musée du quai Branly,
foto Nicolas Borel
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París s’inscriu dins d’un seguit d’institucions complementàries: el Palau de
Tòquio, el Museu Guimet, el Museu del Louvre, el Centre Pompidou,
l’Institut del Món Àrab, el Museu d’Història Natural i el Museu de l’Home,
així com dins la Biblioteca Nacional de França.

La museologia va ser definida dins el programa del concurs internacional
d’arquitectura com un conjunt diversificat i complex de visions sobre els
recursos i les col·leccions dels museus.

Els «principis museogràfics» definits pel programa preparatori del concurs
internacional d’arquitectura van ser els següents:

• Associar referències sempre accessibles, és a dir, punts de situació
qualitatius; actualitzar constantment  els coneixements dins un con-
junt que pugui «articular, i fins i tot excepcionalment arribar a
sobreposar, la presentació estètica i la informació etnogràfica dins
d’una museologia integrada» .

• Combinar la continuïtat dels recorreguts en un encadenament geo-
gràfic de les principals àrees culturals, recórrer a temàtiques trans-
versals i evidenciar els punts remarcables.

4
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• Destacar la identitat de les grans àrees culturals i la posició singular
de les «zones de contacte».

• Remarcar la gran diversitat d’expressió i creativitat a través de la diversi-
tat tècnica de les col·leccions, ja siguin tradicionals o contemporànies,.

Aquests «principis» van ser aplicats per l’arquitecte Jean Nouvel a allò que
avui s’anomenaria «l’espai de referència» permanent (4.000 m2). Compartien
una complementarietat espacial i contextual amb les exposicions temporals,
que estaven repartides entre un «espai temàtic» i un espai que corresponia
a les exposicions «dossiers». Jean Nouvel va situar aquests espais sobre
«pisos flotants», a banda i banda del gran volum del museu, connectant-los
a un galeria central que representava una espècie de «central d’informació».
Actualment ocupen una superfície d’uns 2.000 m2.

El projecte de Jean Nouvel va respondre, d’una manera molt precisa, a les
prescripcions del programa, reunint dins un mateix volum els espais més
diversos i els components més diferents. Però els va donar un caràcter
molt particular, sense precedent, que es pot resumir per una atenció molt
marcada a la concepció d’un paisatge arquitectònic mai vist, caracteritzat
per enfocaments, itineraris, i una successió alternada i recalcada d’espais
singulars. Es podrien resumir breument de la següent manera:

5

4. Façana exterior. © musée du quai Branly, foto
Nicolas Borel

5. Vista interior. © musée du quai Branly, foto
Nicolas Borel
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7

6. Vista exterior. © musée du quai Branly, foto
Nicolas Borel

7. Detall interior. © musée du quai Branly, foto
Nicolas Borel

8. Vista nocturna del jardí exterior del museu 
© musée du quai Branly, foto Nicolas Borel
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• Crear un domini fort de la natura (el jardí de Gilles Clément, de
18.000 m2) preservat dels sorolls de la ciutat per una llarga paret de
vidre de 6 m d’alçada. Un espai meravellós, lúdic, de recolliment que
es pogués utilitzar per fer activitats culturals puntuals. Un «llac de
llum» de Yann Kersalé contribueix a crear aquest ambient màgic.

• Proposar un pas que condueixi a l’espai d’acolliment, passant pels
llocs de convivència, el saló de té i la biblioteca. Una gran vitrina
que presenta, a primer cop d’ull, les obres cabdals (un gran Moai de
l’Illa de Pasqua i els Tikis de les Illes Marqueses), juntament amb
obres contemporànies d’artistes maorí de Nova Zelanda, com
Michael Parekovaï i Fiona Pardington.

• Presentar a l’espai d’acolliment una senyalització clara que mostri
els recursos patrimonials del museu i la seva accessibilitat: El «pal
Kingliet de Gedem Skannish», donat el 1937 al Museu de l’Home per
l’artista surrealista Kurt Seligmann. La torre d’instruments de músi-
ca respon a la petició del programa de reforçar les col·leccions amb
la possibilitat d’admirar directament les reserves.

• Donar accés des del lloc d’acolliment a la sala d’actualitat (batejada
com «saló de lectura Jacques Kernache»), un lloc ple d’interrogants i
d’informació sobre la cultura i la història del món en moviment. A
partir d’aquesta sala s’accedeix a la mediateca. 

• Permetre l’accés, per una doble via al voltant de la torre-reserva dels
d’instruments de música, cap als espais inferiors d’acció cultural,
tallers, espais d’ensenyament i espectacles, combinant l’accés visual
sobre les reserves d’objectes.

• Associar també les cultures tradicionals amb els desenvolupaments
contemporanis de la creativitat. A més de l’arquitectura, que fa
incontestablement «obra», cal remarcar el mur vegetal de Patrick
Blanc, la instal·lació lluminosa de Yan Kersalé, l’edifici de la
Universitat obra d’artistes aborígens australians i la rampa, encarre-
gada a l’artista d’origen vietnamita Thinh T. Minh Ha.

• L’ascensió per aquesta rampa de 170 m2 al mateix cor del museu,
dominant els 2.000 m2 de sales d’exposicions temporals situades al
nivell del jardí.

• Concebre el museu com un espai únic però amb volums diversificats,
un paisatge arquitectònic allargat (al voltant de 170 m), estret (al
voltant de 300 m), amb una alçada i uns volums variables, amb una
façana plena de caixes que sobresurten, amb inclinacions ascendents
del sòl a partir de la zona d’accés, i amb una reixa ondulada com a
sostre. La plataforma inferior es reserva a les col·leccions de refe-
rència i les galeries a les col·leccions temàtiques i a les exposicions
«dossiers».   
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• Articular les circulacions de la plataforma inferior al voltant d’un eix
central, «el riu», vorejada per un mobiliari amb tot tipus d’informa-
ció (textos, fotografies, elements sonors, bases de dades i CD ROM).
Aquest eix engloba un programa tàctil i sonor destinat als invidents
i altres complements visuals per a tots els públics.

El museu va concebir-se com un instrument de confrontació, una eina que
a la vegada permeti conèixer i explorar, però també exposar i difondre
tots els seus recursos. Aquesta visió que insisteix en l’accessibilitat als
recursos patrimonials es fonamenta sobre una forta consciència de res-
ponsabilitat patrimonial i cultural de l’establiment envers les obres i
envers el pobles que avui són hereus d’aquestes cultures. Aquesta cons-
ciència va unida a la noció de respecte i de compartiment.

L’establiment s’inscriu dins les institucions de la República i per tant res-
pecta les lleis i la laïcitat.

Com a museu, és conscient que només ha de recollir fragments dispersos, però
significats, de totalitats culturals complexes que li han estat transmeses per la
història. Ha de produir coneixement, comprometre reflexions i preguntes, sus-

9
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citar mirades d’avui sobre l’evolució de les cultures. És un instrument dels ciu-
tadans d’una societat que té uns components cada dia més diversos i múlti-
ples. És cridat a col·laborar estretament amb les institucions internacionals, bé
siguin les europees, o bé dels països d’origen de les col·leccions.

El treball de museologia de la plataforma de referència és efectuat per un
grup de conservadors del Museu de l’Home i del Museu Nacional de les
Arts d’Àfrica i d’Oceania, i per un equip de joves investigadors especialit-
zats. Dóna continuïtat a una llarga concertació de prop de dues-centes
personalitats competents consultades durant la fase d’exploració del pro-
jecte. Confirma la tria d’un recorregut geogràfic per grans àrees culturals,
segons un itinerari que enllaça Oceania, Àsia i Insulindia com a «zona de
contacte», el Mashrek i el Magrib, una altra «zona de contacte», amb Àfri-
ca i ambdues Amèriques. També es pot accedir directament a cadascuna
d’aquestes zones des del «riu».

El treball de selecció de les obres en funció de la seva antiguitat, del seu sig-
nificat i de la seva qualitat plàstica, i la concepció dels conjunts museogrà-
fics, va dur-se a terme amb la col·laboració de múltiples experts estran-

10

9. Vista exterior. © musée du quai Branly, foto
Nicolas Borel

10. Vista exterior. © musée du quai Branly, foto
Nicolas Borel
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gers. Aquestes col·laboracions especialitzades s’allargaren fins a l’acaba-
ment de l’etapa de realització, especialment amb la posada a punt del
nombrós material d’informació que acompanya el recorregut.

Cadascuna d’aquestes zones conserva el seu propi caràcter, en funció de
les col·leccions que acull, de la seva singularitat artística, etnogràfica, his-
tòrica, i de la personalitat del propi responsable. La selecció s’efectua
seguint criteris de qualitat de pertinença dins el desenvolupament de
seqüències que remarquen les temàtiques transversals o puntuals. Aquests
temes poden descriure, segons el cas, situacions etnogràfiques, tècniques, de
forma, o una reflexió antropològica. A part d’una excepció (un multimèdia
sobre l’endevinació del país senoufo), les reconstruccions han estat prohibi-

11
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11. Vista interior. Sala de col·leccions de la zona
d’Àsia. © musée du quai Branly, foto Nicolas Borel

12. Interior. © musée du quai Branly, foto Nicolas
Borel

13. Façana exterior al costat del Sena. © musée du
quai Branly, foto Nicolas Borel
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des en benefici d’una posta en escena més sòbria, que remarca la força d’un
objecte o el interès d’una seqüència. S’han reservat dos espais per a les pro-
duccions multimèdia: música, dansa i paraula. Aquestes creacions també
són presents en molts elements del recorregut i de la informació, així com
dins del recorregut per la torre dels instruments de música.

La història és un element especialment important. Gràcies a la història de
les col·leccions i també a l’arqueologia, podem explicar la prehistòria i la
història de la cultura i de la civilització. Aquesta insistència en la història
i l’antiguitat dels pobles i del seu art sorgeix de la preocupació per mani-
festar els contactes, els moviments i les seves influències.

La qüestió de la contemporaneïtat, simbolitzada pel mateix caràcter de
l’arquitectura de l’edifici, també es podrà apreciar en les col·leccions (par-
ticularment gràcies a l‘evolució exemplar de l’art aborigen australià), de
les exposicions de la galeria, de les exposicions temàtiques i les « dossier »,
així com de les exposicions temporals internacionals de la planta baixa, i
també en tots els aspectes de l’acció cultural al voltant de l’auditori. Ha
de ser una de les directrius principals de la col·laboració entre institucions
de l’establiment (a París amb el Centre Pompidou i el Museu d’Art Modern)
i de la difusió en xarxa.

S’ha tingut especial cura en la concepció dels sistemes d’informació, bé
siguin progressius o complementaris, des dels cartells d’informació i loca-
lització o els textos que inicien les seqüències, fins als dispositius simples
o informàtics disposats dins la «serp» o «riu». Aquests dispositius es tro-
ben concentrats i desenvolupats a la galeria central, que comprendrà  una
introducció temàtica a les grans qüestions de l’antropologia, un accés a la
base de dades informatitzada de les col·lecciones i punts de consulta de
cintes de vídeo.

Aquest conjunt museogràfic ha d’evolucionar i proposar constantment
noves visions dels recursos patrimonials. És un lloc obert a la recerca, un
espai experimental, un lloc de llibertat individual i d’intercanvis col·lec-
tius. Aquests intercanvis no seran realment fructífers si no es basen en un
veritable diàleg i en la recerca d’una reciprocitat de visions entre cultures.
Segueix la política de accessibilitat per a tothom, incloent les persones
minusvàlides. Els espais dedicats a espectacles, conferències i seminaris,
el teatre Claude Lévi-Strauss i la sala de cinema, situades sota la recepció
i la gran sala d’exposicions temporals que comuniquen amb l’espai de ver-
dor del jardí, hauran d’aportar la seva dimensió humana, la seva contem-
poraneïtat i les seves sorpreses a la política d’acció cultural.

Per tant, aquest museu vol representar un acte de fe dins la institució
museològica en sí mateixa. El seu paper en una societat en constant evo-
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lució que té la necessitat de preservar, de fer conèixer i d’interrogar els
testimonis de la diversitat humana, és el d’afirmar les qualitats tradicio-
nals i la imaginació de les cultures, en un moment en que són més ame-
naçades que mai de desaparèixer, o ja han desaparegut.

De vegades ens sorprenem de trobar aquestes obres fora de context, com
si ignoréssim que el museu sempre ha estat el refugi del desarrelament de
la cultura tradicional. Ens preguntem: «Amb quin dret es parla sobre els
altres? Cal deixar que parlin els interessats!» Així, es qüestiona la nostra
tradició d’observació i d’estudi científic, i ens il·lusionem amb la capaci-
tat dels «hereus» de parlar sobre la cultura,  normalment oblidada o trans-
formada.

En el moment en el qual cadascú s’interroga sobre la seva identitat, pen-
sem que aquestes qüestions sorgides de bones intencions revelen, de fet,
estratègies complexes i sovint  perilloses. És important no confondre els
senyals, cal tornar la dignitat a aquells que viuen al « país d’origen » de
les obres o que participen actualment en la nostra comunitat nacional i
no es reconeixen ja en l’herència que se’ls atorga. Més que tancar l’altre
dins un mirall deformat per un present sovint catastròfic o cultivar una
ironia nihilista, s’han de fomentar les reflexions creuades sobre la diver-
sitat cultural, sobre allò que tenim en comú i sobre allò que ens diferen-
cia. La nostra percepció del món i de la situació en els països més desfa-
vorits només podrà evolucionar a partir d’accions pragmàtiques, apel·lant
als coneixements dels nostres companys professionals del país d’origen i
cercant el comparatisme intercultural.  En mig del descontrol que viuen
els mitjans i la política, el museu pot i ha de ser un espai de coneixement,
de reflexió, de llibertat i d’iniciatives creatives, un punt de retrobaments i
d’intercanvis.
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Per entendre bé la problemàtica de la museologia etnològica catalana, cal
conéixer la seva gènesi i evolució, molt condicionada, com és lògic per
altra banda, per la problemàtica històrica del país, els seus moviments cul-
turals, bàsicament la Renaixença, el Modernisme, el Noucentisme, el repu-
blicanisme, les seves reinvindicacions nacionals i els corrents teòrics
generals del moment.

ELS ORÍGENS DELS MUSEUS I LA MUSEOLOGIA CATALANA

L’origen del col·leccionisme i els museus catalans el podem buscar a la
Casa de l’Ardiaca (de Lluís Desplà i d’Oms, 1444-1524) i en la nissaga de
la família Salvador, que, des del segle XVII fins el XIX, van mantenir una
important col·lecció d’història natural, que va donar lloc a un gabinet de cièn-
cies, a un jardí botànic i finalment a un museu. Al segle XVIII trobem la sec-
ció d’Història Natural de la Reial Acadèmia del Seminari Conciliar Jaume
Almera i les col·leccions d’antiguitats i art vinculades a la Reial Acadèmia de
Belles Arts. Aquestes mostres, però, responien  a l’afany de mostrar curiosi-
tats a un públic elitista, amb prou nivell cultural per apreciar-les.

Tanmateix els primers museus catalans, pròpiament, dits que perduren
encara fins ara foren els museus provincials d’arqueologia, antiguitats i
belles arts, sorgits a partir de les desamortitzacions dels béns de l’Església
i gestionats per les comissions provincials de monuments, a partir de la

JOSEP MANUEL RUEDA I TORRES
Museòleg

Els orígens i evolució dels museus etnogràfics 
a Catalunya

1

1. Sales del Museu d’Indústries i Arts Tradicionals i Populars (MIATP) als anys quaranta, museografiades per Violant i Simorra. Fotografia: Arxiu Museu Etnològic de Barcelona

Para entender la problemática de la museología
etnológica catalana, hay que conocer su génesis y
evolución, muy vinculada a la problemática históri-
ca del país, sus movimientos culturales, básicamente
la Renaixença, el Modernimo, el Noucentisme, el
republicanismo, sus reivindicaciones nacionales y las
corrientes teóricas generales del momento. El autor
nos presenta la evolución de los museos de etnología
en Cataluña dentro del marco de la evolución de la
museología en Cataluña desde el siglo XVIII hasta
nuestros días.

To understand the problem of the museology of Catalan
ethnological museums, we need to know about their
origins and history, closely linked to the problems his-
torically facing the country, its cultural movements,
basically the Renaixença (the revival of Catalan culture
that took place in the 19th century), Modernisme,
Noucentisme, republicanism, its demands as a nation
and today’s general theoretical currents. The author
describes the evolution of ethnological museums in our
country within the framework of museology in
Catalonia from the 18th century until the present day.



122 ELS ORÍGENS I EVOLUCIÓ DELS MUSEUS ETNOGRÀFICS A CATALUNYADossier

publicació de la Reial ordre de 13 de juny de 1844. Són d’aquest període
o d’aquest impuls: el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (1834),
l’actual Museu Arqueològic de Catalunya a Montjuïc (1835), el Museu
d’Arqueologia de Girona de Sant Pere de Galligants (1846) i la Sala
d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (1864) avui integrada al
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal.

A partir d’aquest impuls que estava homologat a tota Espanya, la museo-
logia catalana aniria prenent un caràcter propi, i encetaria la seva pròpia
via museològica, marcada per la recerca i conservació d’una identitat a
través de les arrels de la història i la cultura catalanes. Aquesta identitat
en estat pur es conservava per ells i el rerepaís. El coneixement d’aquest
era imprescindible i això explica l’auge de l’excursionisme català de la
darreria del segle XIX. 

Encara que els corrents internacionals, culturals i museístics arribaven a
Catalunya, la situació especial del país finalment va definir un model propi
que arrelà en les poblacions mitjanes, fruit de l’esforç de l’Església, de par-
ticulars i d’associacions. La Junta de Museus de Barcelona, l’any 1907, va
iniciar un procés de concentració de voluntats i interessos polítics i de clas-
se. Aquest procés culminaria en època de la  Mancomunitat de Catalunya
(1914-1923), en uns dels períodes més creatius de la cultura i en concret de
la museologia a Catalunya a principis del segle XX. És en aquest marc que
la museologia etnològica catalana coneix les seves primeres propostes, però
també és el gèrmen dels nostres museus territorials, que són la nota defini-
tòria de la museologia catalana i que no es troben en cap altre indret de l’es-
tat espanyol. No obstant això, la major part dels esforços se centren en la
creació d’un gran museu d’art, concretament el Museu de Belles Arts, que
fou una realitat l’any 1902 a la Ciutadella, però posteriorment va ser
ampliat, entre els anys 1919-1923, i el 1934 amb la inauguració del Museu
d’Art de Catalunya al Palau Nacional de Montjuïc

Així des de finals del segle XIX trobem molts exemples, d’aquesta exten-
sió territorial: L’Enrajolada-Casa Museu Santacana (1876), el Museu
Diocesà de Lleida (1895), El Museu de Mataró (1894), el Museu Comarcal
de Manresa (1896), El Museu Diocesà de Solsona (1896), el Museu
Comarcal de la Garrotxa (1905), el Museu d’Història de la ciutat de Sant
Feliu de Guíxols (1904), el Museu Diocesà de Tarragona (1869), el Museu
Episcopal de Vic (1891), el Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
(1884), el Museu Darder de Banyoles (1916).

La Segona República, aconseguiria l’assoliment dels principals museus: el
Museu d’Art de Catalunya de Montjuïc (consecució cabdal de la Junta de
Museus, inaugurat l’any 1934) i el d’Arqueologia (1935), sota l’impuls de
la figura de Pere Bosch Gimpera.
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Durant la Segona República continuà la proliferació de museus a les loca-
litats mitjanes de la Catalunya rural o extrametropolitana, marcant la ten-
dència del que més modernament serien els museus locals i comarcals.
Aquests museus, ja mostren un interès pel territori i la identitat. Una bona
mostra d’aquest fet és l’editorial del primer número de la Revista del Cau
de la Costa Brava de Palamós editada l’any 1934. La coincidència d’a-
questa fòrmula museística que amb el temps esdevingué una peculiaritat
del nostre país, amb l’extensió a casa nostra de la geografia regionalista,
amb clars exponent com Pau Vila o més tard, als anys quaranta, de
Salvador Llobet, segurament degué influir en els discursos dels nostres
museus. Aquest corrent teòric del pensament geogràfic, portava a conce-
bre el  territori com un tot: on hi ha accidents fisiogràfics, homes, cultu-
ra, vegetació, camins... 

Per consolidar tot aquest procés, la Generalitat republicana publicà l’any
1934 la Llei de conservació del patrimoni històric, artístic i científic de
Catalunya, que comportarà la creació del Servei d’arxius, biblioteques,
museus, monuments i excavacions de Catalunya.

LES PRIMERES FORMULACIONS MUSEÍSTIQUES ESPECÍFICAMENT
ETNOLÒGIQUES

L’any 1889 Eduard Toda, va proposar un museu etnogràfic que aplegaria
els antics territoris de la Corona d’Aragó. El 1916 l’Arxiu  d’Etnografia i
Folklore de Catalunya, juntament amb el Centre Excursionista de
Catalunya, van propugnar la creació d’un Museu Etnogràfic de Catalunya;
fins i tot crearen un comitè per encetar les actuacions pertinents. Els seus
components foren Tomàs Carreras i Artau (director de l’AEFC), T. Aranzadi
i Agustí Duran i Sanpere. A escala política també hi hagué iniciatives en
l’època de la Mancomunitat; així Eugeni d’Ors, l’any 1918 va fer una pro-
posició a l’Assemblea de parlamentaris per constituir el Museu General
d’Etnografia de Catalunya, una proposta vinculada amb la realitzada per
Carreras, Aranzadi i Duran. La Dictadura de Primo de Rivera va frenar
aquests projectes indubtablement lligats al nacionalisme català.
Tanmateix amb la República revifaren els esforços per crear un museu
d’etnologia catalana. Així sota el paraigua de la Junta de Museus, l’any
1934, seguint la moda europea, Joaquim Folch i Torres, proposà la crea-
ció del Museu d’Art Popular al Poble Espanyol, mentre que l’Associació
d’Amics del Folklore de Catalunya, impulsà el Museu Folklòric de
Catalunya. D’altra banda, l’any 1935, Pere Bosch Gimpera, des de la
Diputació de Barcelona, crea una secció d’etnologia en el Museu
d’Arqueologia. El director d’aquesta secció fou Lluís Pericot i el seu con-
servador Joan Amades. Durant el franquisme, quallaren dues antigues ini-
ciatives: el Museu d’Arts i Tradicions Populars (1940) i el Museu Etnològic
de Barcelona (1946), sota l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona, a través
del seu regidor Tomàs Carreras i Artau. Aquests museus que comptaren
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amb persones com Ramon Violant i Simorra i August Panyella, respecti-
vament, es van fer en un moment polític poc propici a formulacions
museístiques nacionals, encara que sobretot en el projecte de Violant, és
percep de manera somorta aquesta idea. 

Tampoc podem oblidar el Museu Etnogràfic i Folklòric de Ripoll (1929),
que representà una aposta clara de museologia etnològica en consonàn-
cia a les tendències europees del moment. Aquest museu ha esdevingut
amb el temps un referent pirinenc de col·leccions etnològiques.

VIOLANT I SIMORRA I LA CONSOLIDACIÓ D’UN DETERMINAT
DISCURS ETNOLÒGIC EN MUSEOLOGIA

La figura de Violant i Simorra ha estat mal coneguda i poc estudiada. Si
més no, el reconeixement de la seva tasca no ha transcendit fora de l’àm-
bit dels especialistes. Probablement aquest oblit tingui alguna cosa a veure
amb el seu origen pallarès, i per tant, amb la seva no pertinença a la burgesia
barcelonina, que ha monopolitzant tradicionalment els referents culturals del

2

2. Cuina de la Casa Pallaresa, la més emblemàtica
realització museogràfica de Violant i Simorra.
Museu d’Indústries i Arts Tradicionals i Populars
(MIATP). Fotofrafia: Arxiu Museu Etnològic de
Barcelona
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país, i ha marginat els provinents de classes més populars. També té a veure,
sens dubte, amb el seu autodidactisme i la falta d’una titulació acadèmica.

Violant i Simorra roman, però, estretament lligat a dos fenòmens: per una
banda, al Museu Etnogràfic (Poble Espanyol), que després esdevindria d’Arts i
Tradicions Populars de Barcelona i a la Casa Pallaresa, la seva més emblemà-
tica realització museogràfica, i d’altra banda als estudis etnològics del Pirineu
i sobretot del seu Pallars natal, malgrat que la seva obra és molt més extensa. 

De fet, quan Violant organitza el Museu Etnogràfic, Catalunya feia més de
seixanta anys que duia a terme assaigs i projectes de museus etnogràfics,
folklòrics, etnològics de Catalunya, que mai havien vist la llum. Només el
Museu Folklòric de Ripoll, del que ja hem parlat, havia reeixit com una
realitat museogràfica palpable, a partir de l’any 1919, sota l’impuls de
Tomàs Raguer; el seu abast, però, estava limitat a la comarca del Ripollès. 

3

3. Menjador de la Casa Pallaresa. Museu
d’Indústries i Arts Tradicionals i Populars (MIATP).
Fotografia: Arxiu Museu Etnològic de Barcelona
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Posteriorment, l’any 1929, se’n faria una segona inauguració per ampliar
la part expositiva del museu. 

El projecte que representa Violant i Simorra, sota el paraigua de Duran i
Sanpere i Tomàs Carrera i Artau, fou la primera realitat museogràfica en etno-
logia a nivell nacional, malgrat que, per l’època, la paraula «nacional» apli-
cada a Catalunya no era gaire recomanable. Parlem dels primers anys qua-
ranta del segle XX, és a dir, els primers anys -i els més lúgubres- de la dicta-
dura franquista. Tot i així Violant juga amb certa ambigüitat alhora d’aplicar
aquests termes en el context català. Així ens diu: «Un museu etnogràfic,
sobretot d’etnografia regional o nacional), com és ara el nostre... (Violant,
1946),  o no tan ambigu, com: «Veus ací exposat doncs el sentit pràctic, sen-
timental i cultural del museu etnogràfic. Ara en el sentit patriòtic ens cal dir,
encara, que ‘un país s’honra a si mateix, com diu Aranzadi, ensenyant llurs
característiques pròpies» (Violant, 1946). Tanmateix, el que és indubtable és
que es projectava un museu d’abast català, des d’una òptica rural i primiti-
vista. Això era així perquè entenien que les arrels identitàries autèntiques -les
originàries-  de la cultura es trobaven en el món rural. I això també explica
la relació amb l’arqueologia. Aquest fet ens ajuda entendre com la primera
experiència museística anterior a la de Violant en el camp de l’etnologia la
portà a terme Pere Bosch Gimpera al Museu d’Arqueologia de Catalunya, l’any
1935, en crear un apartat d’etnologia dins del Museu, dirigit per Lluís Pericot
i amb Joan Amades com a conservador.

6
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4, 5, 6 i 7. Sales d’exposició del MIATP. Fotografia:
Arxiu Museu Etnològic de Barcelona
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Per explicar la concepció museològica i museogràfica de Violant ens basa-
rem en  la seva conferència pronunciada al Museu Etnogràfic, amb motiu
de la visita dels socis del Foment de les Arts Decoratives en la seva roda
de visites als museus de la ciutat de Barcelona, el dia 16 de juny de 1946,
sota el títol de L’interès que tenen els museus i els estudis etnogràfics per
a l’estudi de la vida humana en general.

La visió museològica de Violant està estretament lligada a les tendències
teòriques i en etnografia de l’època probablement influïda pel model del
Museu d’Arts i Tradicions Populars (ATP) de París, creat l’any 1937, a par-
tir de la remodelació de l’antic Museu d’Etnografia del Trocadero, sota
l’impuls del seu director Paul Rivet i del seu conservador Georges Henri
Rivière. Aquesta museologia estava molt vinculada a un nou renaixement
humanista, en què es reivindicava el paper del home com a col·lectiu i
com a individu. Aquest moviment s’anomenà «humanisme antropològic».

Per tant, en l’àmbit de presentació museogràfica i de discurs estava lluny
dels models de museus regionals francesos de la segona meitat del segle
XIX, en la línia del museu arletià de Mistral. Ell mateix ens ho diu en
aquesta conferència: «per algunes publicacions il·lustrades coneixem, per
exemple, algunes instal·lacions de museus comarcals francesos, d’art
popular o art rústec —que diuen ells—; hi veiem que si bé recullen molts
elements d’etnografia local, no obstant això, són una mena de garbell, de
coses apilades, sense gaire ordre, que difícilment servirien per l’estudiós.
Això, doncs, és el que nosaltres hem procurat evitar». Per tant, no es trac-
tava tant de presentar quadres costumistes, espais de nostàlgia, de defen-
sa de la rusticitat com a valor amenaçat, sinó de presentar i analitzar les
formes de vida populars autòctones. La seva preocupació era presentar,
mostrar els diferents vessants de la vida quotidiana, de manera ordenada
i classificada, i ensenyar les mostres de cultura material de diferents terri-
toris de manera que poguessin ser comparades. Violant volia captar l’àni-
ma popular i mostrar-la a la societat del seu temps. La seva vocació era
pedagògica i volia preservar la memòria dels processos de formació d’una
cultura, mostrats d’una manera evolutiva, a les generacions posteriors.
Aquesta idea de la  funció i finalitat de la museologia dóna actualitat i
vigència al Violant museòleg.

Aquests termes queden ben representats en algunes de les frases que pro-
nuncià en l’esmentada conferència als membres del Foment de les Arts
Decoratives. Així, l’autor ens diu: «Ara el nostre ideal complet seria el de
presentar el procés cultural del nostre poble a les generacions venidores,
de la forma com si contempléssim un gran llibre obert de la Tradició». Per
tal d’assolir aquest objectiu, dividia el museu en dues seccions: una de
cultura material i l’altra de cultura espiritual. En la primera s’estudiaria el
país museat, de les diverses “races” des dels temps més remots. Després
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d’aquest pròleg, vindria l’habitatge humà (cuina, estança principal...), des
de la balma a la casa rural del moment. També es mostraria l’aixovar i el
mobiliari domèstic. Després vindrien les primeres indústries per propor-
cionar aliment des de la prehistòria, és a dir la caça, la pesca, la vida pas-
toral, l’agricultura... Després d’haver mostrat el país, l’individu, l’habitat-
ge i les  indústries primitives, vindrien les indústries populars (cistelleria,
terrissa, tèxtil, calçat...). La secció dedicada a la vida espiritual mostraria
la vida dels individus des del bressol a la tomba (la vida infantil amb els
seus jocs, les associacions, el festeig, les noces i la mort). Seguiria després
el ritual popular festiu, la música, la dansa, el teatre popular, les supers-
ticions, la medicina, la ciència popular i, finalment, la religiositat.

Les tècniques que contemplava per mostrar aquest discurs són variades:
fotografia, diorames, maquetes... Aquesta preocupació per reforçar el dis-
curs dels objectes, per fer llegible el llibre de la cultura popular i de la tra-
dició del país, li dóna una actualitat notable. Tot un ventall d’aplicacions
que denoten la preocupació pedagògica de Violant: «Puix entenc que no
n’hi ha prou amb exposar aquests elements culturals de manera que facin
bonic als ulls de qui els contempla, sinó que cal exposar-los de forma que
diguin alguna cosa i que el públic, al contemplar-los, hi aprengui quelcom».

Per tant, proposa una visió exhaustiva de la vida de les classes populars
rurals. Podríem dir que fins després de la democràcia, els museus actuals
no han assolit un discurs tant integrat i complet. Potser la crítica que se
li podria formular, tal com ja hem comentat, és a escasa la concepció
autoctonista, que el portà a preocupar-se només pels models ruralistes,
obviant els urbans, com si aquests fossin aliens a la realitat del país, com
si les formes de vida urbanes fossin uns fenòmens moderns, al marge de
la veritable realitat cultural del país que, segons aquest pensament, es
podia observar amb tota la seva autenticitat  al món rural. També, des
d’una òptica actual que no s’aplicava a la seva època, podem dir que hi
ha una absència de preocupació per la realitat cultural del present. Hi
havia una preocupació pels elements originaris de la cultura catalana, els
quals observava en el món rural, i això alhora el portava a girar-se també
cap als descobriments arqueològics, per cercar analogies a nivell de cul-
tura material i esbrinar quines eren les pervivències i evolucions culturals.
De fet, un dels paradigmes de la museologia fins als nostres dies, que
actualment s’està diluint i que Violant recull, és la condició de que el
patrimoni exposat estigui en desús. Així ens diu: «la nostra dèria i el nos-
tre desig de recopilar objectes en desús de la vida rural en general per a
ésser exposats al públic...»

Això no ens ha de sorprendre, donat que un dels principals teòrics del
Museu d’Arts i tradicions populars (ATP), George Henri Rivière, no va con-
templar mai aquesta òptica a escala museològica. Fins i tot als anys sei-



130 ELS ORÍGENS I EVOLUCIÓ DELS MUSEUS ETNOGRÀFICS A CATALUNYADossier

xanta del segle XX, quan va formular els primers ecomuseus (ecomuseus
de primera generació), aquests van ser en la seva primera fase, en la seva
totalitat, museus rurals ubicats en parcs regionals. No va ser fins als eco-
museus de segona i tercera generació que es tindran en compte els entorns
urbans i industrials. Tanmateix, retornant a les ATP de París, Violant sí
que recull el tractament temàtic i la voluntat de relligar etnografia i fol-
klore, a través del treball en connexió amb la prehistòria, la geografia, l’e-
conomia, etc., tenint en compte l’existència material dels individus, les
famílies i la societat. Amb això Violant opta per una visió més progres-
sista, propera als ATP i vinculada al Front Popular de França i per tant
diferenciat dels Heimatmuseums alemanys, manipulats per la ideologia
nazi als anys trenta i primer lustre dels quaranta del segle XX, i de les pro-
postes del Comitato Nazionale Italiano per la Tradizioni Popolari.

Sorprèn, però, el desconeixement o la poca incidència dels models americans
de museus d’Història viva, com la Williansburg Foundation, creada l’any
1928, o les Periods-rooms, les primeres de les quals daten de l’any 1924.

LA MUSEOGRAFIA ETNOLÒGICA DURANT EL FRANQUISME

En els  primers anys del franquisme, es van fer efectives, amb les limita-
cions comentades, les realitzacions museogràfiques que s’havien estat
debatent a Catalunya en els anys precedents. Una d’elles té Violant i
Simorra com a conductor, com hem vist, però també hem de fer esment
d’August Panyella, que va concretar l’altra via museogràfica. Ens referim
a la que recollia els materials anomenats «exòtics» i que ara en diríem «de
les cultures del món». Aquest museu s’inaugurà l’any  1946 i reproduïa el
model francès que a partir de l’antic museu Etnogràfic del Trocadero va
donar lloc a dues formulacions diferents el museus dels ATP (cultura
autòctona rural) i el Museu de l’Home (cultures del món).

A banda de la creació d’aquests dos museus a Barcelona, a la resta del
territori pràcticament no succeí res de notable durant tota l’època de l’au-
tarquia franquista. A partir de la segona meitat dels anys cinquanta sí que
es crearien un seguit de museus territorials, els quals serien el germen dels
futurs museus locals i comarcals. Entre d’altres podem esmentar els
següents museus: Museu del Càntir d’Argentona (1951), Museu de la Pell
i Comarcal de l’Anoia (1954), Museu de la Marina de Vilassar (1955),
Museu del Montsià (1956), Museu Comarcal de la Conca de Barberà
(1958), Museu-Arxiu Municipal de Calella (1961), Museu Molí Paperer de
Capellades (1961), Museu Comarcal de l’Urgell (1962), Museu Comarcal de
Berga (1962), Museu de la Noguera (1968), Museu del Suro de Palafrugell
(1972), Museu dera Val d’Aran (1973), Museu de la vila de Vilarrodona
(1974), etc. Es crearen, evidentment, altres tipus de museus, amb col·lec-
cions que podríem considerar etnològiques, però que mai van tenir aquest
tractament sinó que la seva mirada sempre fou artística o històrica, raó
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8.Museu Etnològic del Montseny. Arbúcies.
Fotografia: X. Roige

9. Musèu dera Val d’Aran. Vilha. Fotografia: X. Roigé

10. Museu del Suro de Palafrugell. Fotografia: X. Roige
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per la qual no els hem tingut en compte. Sí que, al contrari, esmercem una
atenció especial als museus territorials (comarcals i locals), perquè repre-
senten l’inici de la recuperació, a la comunitat, de l’interès pels elements
culturals del territori i pels estudis del patrimoni etnològic de la seva con-
trada. Aquests museus, a més de ser l’aportació més genuïna de Catalunya
a la museologia, seran els hereus naturals dels plantejaments de Violant,
plantejaments que alguns recullen mimèticament i sense gaires reflexions
en aquests primers temps, mentre que d’altres, en canvi, continuen pre-
sentant cúmuls d’objectes, a la manera dels museus regionals francesos
del segle XIX.

Aquests museus, juntament amb els centres d’estudis locals, representa-
rien una resistència somorta a l’uniformisme i a la sordidesa cultural del
franquisme. Van ser, en aquest sentit, alguns dels focus de resistència
identitària. La creació d’aquests museus denota un activisme cultural de
certs sectors de la ciutadania i la preocupació per dotar-se d’eines que pre-
servessin la memòria de la identitat d’un poble, d’una comunitat.
Nogensmenys aquests museus patiren diversos defectes: els seus febles
muntatges museogràfics, la manca d’estudis documentals de les seves
col·leccions i el seu desconeixement sobre ells i sobre el seu potencial per
part del món acadèmic de la Universitat. Aquest desconeixement mutu ha
tingut conseqüències nefastes en la museologia etnològica del país, ja que
l’encontre no s’ha produït plenament fins al final del segle XX. Aquesta
situació ha provocat també que els museus de temàtica etnològica del país
pateixin una manca de discurs antropològic i una manca física d’antro-
pòlegs sorprenent. Sortosament, com veurem en parlar del període demo-
cràtic i de la xarxa de museus locals i comarcals, la teoria museològica
dels ecomuseus i la Nova Museologia van substituir el buit deixat per la
ciència antropològica.

LA REPRESA DEMOCRÀTICA DEL PATRIMONI POPULAR I LA
XARXA DE MUSEUS COMARCALS I LOCALS DE CATALUNYA

A partir de 1975, amb l’arribada de la democràcia, els museus comarcals
i locals catalans experimenten un floriment. La represa de la democràcia
fa aflorar els sentiments nacionals soterrats durant la dictadura, i la repre-
sa de museus territorials és un més dels elements identitaris que avança
en aquest nou entorn cultural i polític favorable a aquestes manifesta-
cions. La consolidació d’aquest procés cristal·litza amb la creació de la
Xarxa de Museus Locals i Comarcals per part de la Generalitat de
Catalunya, a partir de 1983. Aquesta acció de govern porta associada la
millora museogràfica i la professionalització de bona part dels museus que
la formen (vint en total). Molts del components d’aquesta xarxa havien
estat creats en el període anterior, però en els anys vuitanta són reformats;
d’altres, al contrari, neixen sota l’impuls de la democràcia i sobretot dels
nous ajuntaments democràtics, sota el paraigua de l’esmentada acció de
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11. Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Casa Gassia.
Fotografia:  Ecomuseu de les Valls d’Àneu

12. Museu de la Vida Rural. L’Epluga de Franculí.
Fotografia: X. Roigé
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govern. En aquest prolífic període que va del 1975 fins al 1990, es creen
nou museus territorials més (Museu Etnològic del Montseny d’Arbúcies,
Museu de la Pagesia de Castellbisbal, Museu de la Vida Rural de l’Espluga
de Francolí, Ecomuseu de les Valls d’Àneu a Esterri, Museu Municipal de
Gavà, Can Granotes dins del Museu Comarcal de l’Anoia, Museu
Municipal de Llívia, Museu del Montgrí i del Baix Ter i Museu del Vidre
de Vimbodí, dins del Museu Comarcal de la Conca de Barberà) i se’n refor-
men tretze de ja existents (Museu del Montsià, Museu de la Noguera,
Museu de Granollers, Museu de l’Hospitalet, Museu de la Pell i Comarcal
de l’Anoia, Museu de Mataró, Museu Comarcal de la Garrotxa, Museu del Suro
de Palafrugell, Museu Comarcal Salvador Vilaseca, Museu Torre Balldovina de
Santa Coloma de Gramanet, Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Museu
Comarcal de l’Urgell i Museu Dera Val d’Aran). Cal especificar una altra vega-
da que només parlem d’aquells centres patrimonials reconeguts com a museus
per l’actual Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya.

La introducció de l’ecomuseologia a Catalunya, té el seu tret inicial en
l’article d’Eulàlia Janer i Francesc Miralles sobre «El ecomuseo, renova-
ción museológica» a Estudios Pro Arte, publicat l’any 1975. També van
tenir influència important les teories sobre patrimoni integral, sobretot en
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13. Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Casa Gassia.
Fotografia:  X. Roigé
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aquells museus situats en les proximitats de parcs naturals. No debades
l’origen d’aquestes formulacions el trobem en el programa MAB (Home i
Biosfera en anglès) de l’any 1970, de les Reserves de la Biosfera, propug-
nades per la UNESCO. De fet el concepte de Reserva de la Biosfera com-
porta un allunyament del concepte de conservacionisme mediambiental,
per avançar cap al més integral de proteccionisme i de compaginació de
les activitats humanes i la preservació de l’entorn.

La Xarxa de Museus Comarcals i Locals de Catalunya estava formada per
vint museus: Museu de Gavà, Museu de Mataró, Museu Comarcal de Reus,
Museu Arqueològic Salvador Vilaseca, Museu Comarcal de la Conca de
Barberà, Museu del Pagès de Castelldans, Museu d’Arenys de Mar, Museu
de Calella, Museu de Premià de Mar, Museu Comarcal de la Noguera,
Museu d’Artesa de Lleida, Museu Comarcal de l’Urgell, Museu del Montgrí i
del Baix Ter, Museu de Llívia, Museu Comarcal de la Garrotxa, Museu
Municipal de Lloret, Museu Josep Aragay de Breda, Museu Etnològic del
Montseny, Museu Comarcal de l’Anoia i Museu Molí Paperer de Capellades.
D’aquests vint, només tres no tenien com a finalitat mostrar el territori en
tots els seus vessants culturals. Dels disset restants, dotze pertanyen a la
relació de museus creats o reformats en aquest període.

Aquests museus es bastiren i es reformaren sota l’influx d’una tradició
museogràfica molt influenciada pels criteris exposats per Violant i Simorra,
però sobretot sota la influència aclaparadora dels ecomuseus i la Nova
Museologia, que se sustenta en tres peus: comunitat, patrimoni i territori.
Durant tot aquest període continua el divorci entre museus i universitat, fet
que facilita que molts d’aquests museus s’allunyin, malgrat les seves carac-
terístiques, de l’anàlisi i la mirada etnològica. Aquest fenomen s’accentuarà
amb la Llei de Museus de 1990, com veurem més endavant.

LA LLEI DE MUSEUS DE 1990: EL DECLIVI DELS MUSEUS TER-
RITORIALS? 

La Llei de museus de 1990 aplica un nou model de planificació museísti-
ca del país, basat en xarxes temàtiques que tenen les seves capçaleres en
els museus nacionals. L’efecte d’aquesta llei, juntament amb altres fenò-
mens com ara la irrupció del turisme cultural en el món dels museus, com-
portà la davallada temporal del model territorial. 

Els museus que tenen com a objecte primordial d’estudi un territori i tot
el patrimoni que conté —fins i tot les persones— esdevenen costosos per la
diversitat de patrimoni que han de conservar. En conseqüència, les admi-
nistracions locals opten per museus amb menys pretensions, sovint mono-
gràfics, i amb menys costos, que puguin servir de reclam turístic i que per
tan es presentin com a singularitats i diferenciats dels seus veïns. De fet,
un dels problemes que oferia el model de la Xarxa de Museus Comarcals
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14. Casa Joanchiquet. Vilamós. Val d’Aran.
Fotografia:  X. Roigé

15. Musèu dera Val d’Aran. Vielha. Fotografia:  X. Roigé
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era el risc del «clonisme», de repetir mimèticament museus similars en
territoris de característiques similars.

Per tant, els museus territorials continuen sent, a l’actualitat, bàsicament
els que eren abans de la dècada dels noranta. Però en aquest període l’a-
plicació de la nova llei, que comportà la creació del Museu Nacional de la
Ciència i la Tècnica de Terrassa (mNACTEC), que ofereix punts de contac-
te indubtables amb l’etnologia, sobretot pel que fa a l’aspecte tècnic de la
cultura material en desús, fa que alguns dels museus territorials optin per
implicar-se en la xarxa territorial, en el sistema museístic més ben articu-
lat del país. Així ho fa el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia, el Museu del Suro de Palafrugell i el Museu Molí Paperer de
Capellades, que passen a ser seccions d’aquest museu. Altres, com el
museu de l’Estampació de Premià de Mar, esdevenen museus associats a

16

16. Escola de la Colònia Vidal. Fotografia: Xavier
Roigé
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aquest sistema. Altres museus i conjunts patrimonials vinculats al
mNACTEC poden presentar lectures clarament etnològiques, com ara la
Serradora d’Àreu (vinculat), la Farga de Ripoll (en projecte), el Molí de
Vent del Perelló i l’Ecomuseu de la Farinera de Castelló d’Empúries (asso-
ciat). També, entre d’altres, es troben en l’òrbita d’aquest museu, encara
que a hores d’ara no hi estiguin vinculats, la fàbrica de llana d’Arsèguel i
el Museu Terracota de la Bisbal.

Pocs dels nous museus els podem considerar com a etnològics o antropo-
lògics, o museus de societat o museus d’història cultural, que són diferents
denominacions d’un producte que té un mateix objectiu. A més a més,
aquests nous museus ja no són territorials, en el sentit de mostrar la diver-
sitat cultural i natural d’un territori, sinó temàtics, com el Museu de la
Pesca de Palamós, el Museu de l’Aigua de Salt o el Centre Cultural de la
Mediterrània de Can Quintana, a Torroella de Montgrí (que ha vingut a
substituir l’antic Museu del Montgrí i del Baix Ter). Aquest darrer inicia
un nou estil de centres patrimonials, sense patrimoni material o bé amb
una presència testimonial, i amb patrimoni immaterial. En aquesta línia es
troben els futuribles Museu dels Castellers de Valls o el de la Patum de
Berga. Això ha obert una nova manera de veure la cultura del país, allun-
yada de la visió integrada i evolutiva de les formes de vida de Violant.
Potser és la ruptura més sobtada de l’esquema que ell va plantejar. 

Els museus territorials (locals i comarcals) conserven a grans trets un cordó
umbilical amb les propostes formulades en el seu moment per Violant o
Rivière; fins i tot el seu concepte de patrimoni integral (cultural i natural),
el podríem considerar un pas endavant en la línia d’aquests autors.

Malgrat totes les dificultats, però, la museologia territorial, disset anys
després de la Llei de museus, s’ha recuperat de la desorientació inicial i es
presenta robusta, si es consoliden les noves polítiques d’articulació muse-
ogràfica territorial del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,
podria ser la consolidació definitiva d’aquest tipus de museu. Podríem
afirmar sense cap mema de dubte, que la solidesa dels projectes territo-
rials es basa en la seva actualitat, en la seva manera transversal d’enfocar
el coneixement —abans en dèiem pluridisciplinar, en el reconeixement de
la interdisciplinerietat— del coneixement de l’home i el seu entorn.

CARACTERÍSTIQUES DELS MUSEUS AMB MATERIALS ETNOLÒGICS

En tot cas, els museus amb patrimoni etnològic, tal com mostren els estu-
dis encarregats per la Junta de Museus l’any 2003 (un d’ells, sobre els
quaranta-dos museus del registre amb fons etnològics i l’altre, sobre una
selecció de divuit, d’entre aquests quaranta-dos), presenten les caracterís-
tiques següents:
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• Petits museus de 2.500 m2 de superfície, com a mitjana

• Majoritàriament museus públics

• Museus actius, però amb importants deficiències

• Oberts al públic més de 300 dies a l’any 

• El 60 % del personal no té  formació específica en la disciplina

• Tots tenen personal tècnic superior de museus

• Pressupost mitjà de 180.000 €

• 68.997 visitants de mitjana

• Buits territorials, bàsicament a l’àrea metropolitana de Barcelona

• Caràcter ruralista, primitivista i folklorista

• No hi predomina la mirada etnològica

• Hi dominen els materials que fan referència al món del treball: ofi-
cis, eines del camp, alimentació, comerç i serveis, transport, domès-
tic, oci, indumentària, religiositat, festa

• Feble penetració de la teoria antropològica, en contraposició a la
museològica

• 221.702 objectes

• El Museu Etnològic de Barcelona té el 60% dels objectes

• Recerca: incidència de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya
del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional

• Predomina la donació d’objectes museístics, sobre la compra o la
recerca

• La terrissa hi és molt ben representada

• Importància dels fons fotogràfics: 109.510 fotografies 

• Fons orals: 689 enregistraments. Fons bibliogràfics: 77.367 registres

• Política de formació de xarxes oficials (Observatori per la Recerca
Etnològica a Catalunya, El museu més gran) o per iniciativa dels museus

• Només hi ha tres museus que s’anomenen «d’etnologia»: Arbúcies,
Barcelona i Ripoll

• Confusió del terme etnològic

En aquests informes es palesen uns factors clarament positius: el dina-
misme dels centres; la importància dels seus fons; la presència en tots ells
de personal tècnic superior de museus; el lligam a la Nova Museologia,
que fan que tinguin una coherència en la presentació; i el fort impacte de
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l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, endegat pel Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que ha contribuït
notablement a la millora del nivell d’investigació d’aquests centres, sobre-
tot d’aquells museus que pertanyen al seu Observatori per la Recerca
Etnològica (Museu Etnològic del Montseny, Ecomuseu de les Valls d’Àneu,
Museu de la Pesca de Palamós i Museu del Montsià), tot i que la xarxa
està formada no sols per museus, sinó també per centres d’estudis
(Hospitalet) o associacions (Carrutxa).

D’altra banda, aquests informes detecten greus deficiències que venen
d’antic: la falta de mirada etnològica o de discurs antropològic, i uns buits
territorials a l’àrea metropolitana barcelonina, que només s’entén per la
pervivència del que un dels informes denomina caràcter primitivista, rura-
lista i folklorista. També detecta un fenomen ben curiós: de tots els
museus seleccionats només tres s’anomenen etnològics o etnogràfics,
Museu Etnològic de Barcelona, Museu Etnogràfic de Ripoll i Museu
Etnològic del Montseny.

Sembla obvi que aquests museus hauran de modernitzar el seu discurs si
volen reflectir amb rigor la realitat cultural del país, cada vegada més
diversa i amb una forta presència de cultures d’altres indrets del món.
Aquest factor també afectarà el mateix concepte d’identitat, que haurà de
ser necessàriament més obert.

Actualment el discurs primitivista i ruralista no té sentit, no hi té cabuda.
Però cal reconèixer a Violant i Simorra la seva preocupació per la preser-
vació de la memòria popular i per la seva presentació d’una manera metò-
dica i ordenada, que facilités la comprensió del visitant d’aquesta presen-
tació. Cal reconèixer també l’encert de la seva visió integrada, tant mate-
rial com immaterial, de la cultura popular.

Aquesta feblesa estructural referent a l’absència de mirada etnològica i de
discurs antropològic, el fet de la confusió del terme etnològic entre el per-
sonal d’aquests museus, el reduït nombre d’antropòlegs que hi treballen i
fins i tot l’absència de museus de caràcter antropològic  en l’àrea metro-
politana, cal atribuir-ho en gran mesura al divorci tradicional entre museu
i món acadèmic, en part produït pel fet que el món acadèmic ha menys-
tingut durant dècades els museus i els estudis de patrimoni material.
Aquest divorci no s’ha produït, en aquest nivell, en cap altra disciplina
(arqueologia, art, ciències de la terra, ciència i tècnica, història). 

Sortosament aquesta tendència ha anat canviant arran de la creació l’any
1990 de l’Associació Catalana del  Patrimoni Etnològic, que representa un
gir de 180º en aquesta situació. La creació de l’associació i la celebració
de les I jornades sobre el Patrimoni Etnològic a les Terres de Ponent i l’Alt

17, 18 i 19. Casa museu Prat de la Riba a Castellterçol:
Fotografia: MHC/ Pepo Segura
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Pirineu, les actes de les quals van ser publicades a l’any 1993, seran l’ini-
ci d’una confluència necessària i imprescindible en l’estudi del patrimoni
etnològic. De fet, va ser d’aquest moviment d’on va sorgir la idea de
l’Inventari del Patrimoni Etnològic, que recollí per mandat legal el Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, des del moment
de la seva creació, l’any 1993. L’IPEC (Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya) ha recollit aquest esperit i en els projectes de recerca que
promou demana l’existència d’una vinculació i una col·laboració directa i
real del món universitari i dels agents del territori. De fet, si aquesta ten-
dència continua no trigarem a veure com la mirada etnològica i els crite-
ris influenciats per l’antropologia acadèmica es generalitzen en els nous
museus i en  les seves remodelacions.

LES CASES MUSEUS

A banda dels museus que s’autoanomenen etnològics i etnogràfics i dels
museus territorials, a Catalunya també s’han musealitzat unes vint cases,
segons el Registre de museus, que hem de considerar en bona part com a
formulacions museístiques etnològiques en tant que ens mostren determi-
nades formes de vida. Dins d’aquesta funció s’ha de distingir, a més a més,
entre les cases museus que fan referència a un personatge destacat de la
comunitat o del país i aquelles que volen representar les formes de vida
d’una classe social determinada (benestant o pobre, urbana o rural). 

Les cases museus de personatges: Del total de 20 cases museus catalanes
dotze (60%), pertanyen a personatges que havien estat rellevants a escala
nacional: Jacint Verdaguer (a Barcelona i al poble osonenc de
Folgueroles), Duran i Sanpere  (Cervera), Gaudí (Barcelona), Domènech i
Montaner (Canet de Mar), Prat de la Riba (Castellterçol), Torres Amat
(Sallent), Sant Antoni Maria Claret (Sallent), Àngel Guimerà (el Vendrell)
i Pau Casals (el Vendrell).

Aquest tipus de museus són útils per mostrar l’estil de vida de la burgesia
catalana industrial o rural, però la seva funció bàsica és la de prestigiar la
comunitat, per haver contribuït a la pàtria, aportant fills insignes. Pels
governs també és una eina útil, en tant que preserven un valors, habi-
tualment de classe, que són mostrats, com a valors d’una nació. Per tant
la classe dominant pot identificar els seus valors, com els valors del país. 

Les cases de la burgesia: Aquests tres museus són: L’Enrajolada, casa-
museu Santacana de Martorell , el Cau Ferrat  i el Museu Romàntic de Can
Llopis, aquests darrers ambdós a Sitges i el Museu Romàntic Can Papiol de
Vilanova i la Geltrú. Totes aquestes cases mostren la manera de viure d’a-
questa burgesia entre finals del segle XVIII, tot el XIX i començaments del XX. 
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Les cases de la pagesia: Aquí la mostra afecta a cinc museus ben repar-
tits en tot el territori: La Masia Museu Municipal Can Magarola d’Alella
(Maresme), Can Miravitges de Badalona (Barcelonés), Casa Gassia, seu de
l’Ecomuseu de les Valls d’Âneu a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà), Casa
Joanchiquet de Vilamós  (Vall d’Aran) i la Masia Museu Can Cabanyes de
Vilanova i la Geltrú (Garraf).

LA REPRESA DE LES PROPOSTES DE CREACIÓ D’UN MUSEU
D’ETNOLOGIA DE CATALUNYA.

La nova Llei de museus de 1990, en plantejar un model museístic basat en
museus temàtics nacionals, va tornar a revifar l’antiga aspiració d’un museu
nacional d’Etnologia. L’any 1993 va significar la represa d’aquestes propostes.
La Direcció General del Patrimoni Cultural organitzà una trobada, amb format
de seminari amb diferents ponències, entre diversos agents de l’entorn de
l’Etnologia (universitat, museus, centres d’investigació, entitats, persones sig-
nificades...) per debatre sobre el tema. El debat fou positiu, en tant que va ser
una presentació de totes les posicions de cara aquest museu i sobretot perquè
va posar en diàleg els diferents agents que intervenien en la gestió i investi-
gació del patrimoni etnològic. Aquest havia de ser un primer pas, però no se’n
succeïren de nous, per raons diverses, i el tema tornà a quedar somort, fins que
a partir de l’any 1998, la Comissió Executiva de la Junta de Museus de
Catalunya torna a plantejar el tema. Com a conseqüència d’aquest replanteja-
ment la mateixa Junta va crear l’any 2000 una subcomissió d’estudi d’etnolo-
gia. A hores d’ara, a proposta d’aquesta subcomissió es van elaborat diferents
estudis (propostes de model de disseny del Museu d’Etnologia de Catalunya
(MEC), estudis dels museus i de les col·leccions d’etnologia del país,etc. L’any
2005, el Servei de Museus crea una comissió per estudiar la viabilitat de la cre-
ació d’una Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya. Finalment, a final de
l’any 2007, la Junta de Museus va aprovar el Pla de Museus amb dues pro-
postes importants per al gran trajecte de la museologia etnològica catalana: la
creació de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya, que es fa efectiva a
inicis de 2008 i que es vincularà al futur museu nacional corresponent, i la
proposta de creació d’un museu nacional que integraria etnologia, història i
arqueologia. Aquest museu a més d’una seu central disposaria de tres impor-
tants xarxes territorials, una per cada una d’aquestes tres diciplines. Aquesta
fórmula s’adiu més amb la necessitat de connectar el passat amb el grans temes
contemporani que ens preocupen. Els propers anys hauran de clarificar el futur
d’aquesta formulació i ens permetran dir si finalment aquest antic objectiu,
llargament cobejat, haurà estat assolit.
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La recerca és un dels objectius que tots el museus compartim amb més
vehemència. No és estrany, la recerca està inoculada en els gens del museu
des del primer moment del seu naixement. I quan veiem museus tan dife-
rents els uns dels altres per temàtiques, dimensions, orientacions concep-
tuals, etc., sabem sempre que una de les finalitats que compartiran és la
recerca, com a part indissoluble de la conservació del patrimoni, que, com
tots sabem, també vol dir del seu coneixement. Paradoxalment, és evident
que per a molts museus, és cada cop més difícil orientar recursos propis
de la institució a la recerca, però també és difícil trobar espais, platafor-
mes on acollir-se o recursos externs per assolir aquest objectiu tan inajor-
nable. En aquest context, i amb les seves limitacions, és cert, l’Inventari
del Patrimoni Etnològic de Catalunya ha representat en l’àmbit del patri-
moni etnològic una molt bona oportunitat per a molts museus d’introduir-
se en el món de la recerca i la investigació científica. 

INICI I CONSOLIDACIÓ D’UN PROJECTE

Ara fa quinze anys, l’any 1993, el Parlament de Catalunya aprovava la
Llei de foment i protecció de la cultura popular i l’associacionisme cultu-
ral. Aquesta llei va suposar la creació del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC a partir d’ara), que havia de ser
l’encarregat d’articular i donar un nou impuls a la recerca etnològica al
país, amb una proposta nova que també recollia aquella llei: l’Inventari

JORDI ABELLA PONS
Director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu

CARLES GARCÍA HERMOSILLA
Director del Museu Industrial del Ter

Quinze anys de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya. Una visió des dels museus

1

1. Barricada durant les protestes contra la celebració del 12 d’octubre a la plaça dels Països Catalans de Barcelona. Fotografia: Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de Catalunya/IPEC

Han pasado quince años desde que, en 1993, el
Parlamento de Cataluña aprobaba la Ley de Fomento y
Protección de la Cultura Popular y el Asociacionismo
Cultural. Esta ley supuso la creación del Centro de
Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana
(CPCPTC a partir de ahora), que debía encargarse de
articular y dar un nuevo impulso a la investigación
etnológica en Cataluña con una propuesta nueva, que
también recogía aquella ley: el Inventario del Patrimonio
Etnológico de Cataluña (IPEC). Este artículo le propone
un repaso de lo que ha representado el IPEC para
muchos de los museos catalanes y plantea algunas
reflexiones de fondo sobre su pasado, su presente y su
futuro.

Fifteen years ago in 1993, the Catalan parliament
approved the “Law for the stimulation and protection of
popular cultural and cultural associations”. This law pro-
vided for the creation of the Centre for the Promotion of
Catalan Popular and Traditional Culture (CPCPTC),
charged with articulating and giving a new impulse to
our country’s ethnological research using a new
approach that was also provided for in the law: the
Inventory of the Ethnological Heritage in Catalonia
(IPEC). This article reviews what the IPEC has meant for
many of our country’s museums and discusses some
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del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC). El CPCPTC va néixer de la
fusió de dos serveis de la Generalitat: el Servei de Difusió Cultural, d’una
banda, i el Centre de Documentació de Cultura Popular i Tradicional proce-
dent en aquell moment de la Direcció General del Patrimoni Cultural, de
l’altra. En aquesta bicefàlia fundacional ja es recollien els dos àmbits de tre-
ball del CPCPTC: primer, la promoció de la cultura popular i tradicional
catalana vinculada a l’associacionisme tot i que posant l’accent en la seva
modernització amb la voluntat d’equiparar-la a altres indústries culturals, i
segon, el que ens ocupa en aquest article, un àmbit de recerca i documen-
tació de la cultura popular i tradicional, o, i aquesta era una de les novetats
de la llei, del patrimoni etnològic. Un concepte d’ascendència francesa ante-
riorment reivindicat pels professionals catalans de l’antropologia que treba-
llaven en l’àmbit del patrimoni. L’eina per desenvolupar aquesta funció
havia de ser l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.1

En aquell moment, l’IPEC es va plantejar com un projecte de recerca obert
a la diversitat interna, no preocupat exclusivament per les formes culturals
preindustrials, de desenvolupament progressiu, i atent a les dinàmiques
socials del present. Amb aquesta voluntat, molt aviat, el 1994 i el 1995, van
llançar-se les primeres convocatòries de recerca, que van permetre iniciar el
treball a dotze grups de recerca per tot el país, entre ells dos museus, el
Museu Etnològic del Montseny i el Museu de la Pesca de Palamós.

El següent moment significatiu en el desenvolupament de l’IPEC es va pro-
duir l’any 2000. Amb l’experiència dels primers anys, el CPCPTC va aprofi-
tar per reformular el projecte al voltant de dos principis directors bàsics: la
recerca aplicada i el treball en xarxa. Així s’explicava des del mateix IPEC:

Entenem per recerca aplicada aquella recerca que està orientada a l’acció social i cul-
tural en els àmbits de la difusió cultural, la museografia, l’escola, la festa, el turisme
rural i cultural, etc. En aquest sentit, les iniciatives patrimonials responen cada cop
més a interessos col·lectius lligats al desenvolupament local, a la cohesió social i a la
reafirmació de les identitats territorials. Vist des d’aquesta perspectiva, doncs, el patri-
moni esdevé un recurs generador d’oportunitats socials de desenvolupament.// El
segon principi director és la cooperació i el treball en xarxa i en corresponsabilitat
amb les entitats (museus, centres d’estudi, associacions culturals, universitats, etc.) que
treballen amb el patrimoni etnològic en els àmbits de la recerca i de la dinamització
sociocultural. El protagonisme d’aquestes entitats en la gestió i en l’activació del patri-
moni en general i del patrimoni etnològic en particular és cada cop més important. El
Centre no vol obviar aquesta realitat i per això es planteja la cooperació com a estra-
tègia bàsica que marcarà el futur de l’Inventari. 2

Aquests dos principis serveixen al Centre com a coordenades per delimi-
tar els aspectes nous del projecte a partir de l’any 2000. Entre aquests
aspectes cal esmentar els nous programes de recerca, la creació d’una línia
editorial per publicar el resultat de les recerques i sobretot la creació de

1 En aquest article parlarem específicament de
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya.
Creiem, però, que cal destacar també en l’àmbit de
la recerca i documentació etnomusicològica la
tasca de la Fonoteca de Música Tradicional
Catalana, que també es va integrar al CPCPTC
procedent del Centre de Documentació de la
Cultura Popular i Tradicional.

2 Hem extret tota la informació relativa a aquest
segon moment important de l’IPEC de l’article
“Segona fase de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya: recerca aplicada i treball
en xarxa”, publicat a Revista d’Etnologia de
Catalunya, núm. 17, novembre del 2000.
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l’Observatori per a la recerca etnològica a Catalunya, l’eina que ha permès
desenvolupar el treball en xarxa. El desenvolupament d’aquestes línies ha
significat la consolidació del projecte en el seu vessant científic i en el seu
vessant territorial. En parlem tot seguit.

UN GRAN IMPULS A LA RECERCA ETNOLÒGICA

L’IPEC acull dues modalitats de recerca: anàlisi i documentació. Els pro-
jectes de la modalitat d’anàlisi es desenvolupen en un termini de poc més
de dos anys, i des d’aquest 2008 l’aportació global augmenta fins als
36.000 €. Els treballs, estructurats en diferents fases, han de finalitzar en
una monografia d’anàlisi. Els projectes de recerca documentació, dotats
des d’enguany amb 9.000 €, s’han de desenvolupar en el termini d’un any
i estan destinats a elaborar inventaris acotats d’elements de patrimoni
etnològic. Des de l’any 2000 fins al 2007 s’han desenvolupat 92 projectes
de recerca diferents vinculats a museus, centres d’estudis, associacions
culturals, administracions públiques o altres institucions, especialment la
universitat, que s’ha incorporat a bona part d’aquests projectes.3 Si a
aquests projectes de recerca hi sumem els dotze desenvolupats entre l’any
1994 i 1999, la dada global és de 104 projectes.4

Es pot seguir puntualment el desenvolupament d’aquests projectes a tra-
vés de la Revista d’Etnologia de Catalunya, que cada sis mesos presenta
articles sobre les diferents recerques. D’altra banda, algunes de les mono-
grafies finalitzades són publicades en el marc de la col·lecció «Temes
d’Etnologia de Catalunya», una col·lecció que ja disposa de 15 volums
publicats, alguns d’ells obra d’equips vinculats a museus o fins i tot que
converteixen el mateix museu, la seva història i la formació de les seves
col·leccions en objecte d’estudi. Aquest darrer és el cas de dues de les
monografies publicades:

BELTRAN COSTA; Oriol. El temps i els objectes. Memòria del Museu de Ripoll.
Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2005,
259 p. (Temes d’Etnologia de Catalunya; 11) 

FRIGOLÉ REIXACH, Joan. Dones que anaven pel món. Estudi etnogràfic de les
trementinaires de la vall de la Vansa i Tuixent. Barcelona: Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2005, 235 p. (Temes d’Etnologia
de Catalunya; 12)

Com es pot veure, l’IPEC ha aixoplugat una intensíssima activitat investi-
gadora en l’àmbit de l’etnologia, i ha treballat per vincular en aquests pro-
jectes les entitats locals amb els grups de recerca universitaris. Aquest,
conjuntament amb el concepte central de recerca aplicada, ha permès que
l’impuls donat a la recerca incorporés projectes de qualitat que també han

3 L’IPEC disposa, també, de les Beques de
Patrimoni Etnològic, una altra línia de treballs de
recerca orientada específicament a projectes d’in-
vestigadors individuals i no a entitats. Aquesta
línia ja existia abans de la creació del CPCPTC (en
el marc del Centre de Documentació de la Cultura
Popular i Tradicional) i inclou també una línia de
suport a treballs de recerca etnomusicològica. En
el marc d’aquesta línia, que també ha estat
reforçada als darrers anys, s’han desenvolupat 308
projectes de recerca.

4 Dades facilitades per l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya.
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tingut una repercussió territorial que normalment la recerca acadèmica no
pot aconseguir. La vocació d’acció cultural de les entitats locals s’ha vin-
culat en aquest cas amb la preparació acadèmica dels investigadors que
procedeixen de la universitat. Això ha succeït especialment en projectes
vinculats a museus. És el cas de les dues monografies esmentades ante-
riorment, i de molts altres treballs de recerca, com El mas al Montseny,
del Museu Etnològic del Montseny, que ha comptat amb la participació
d’investigadors de la Universitat de Barcelona dirigits per l’antropòleg
Xavier Roigé, o el cas de La casa cerdana, del Museu Cerdà, que ha estat
treballat conjuntament amb antropòlegs de la Universitat Rovira i Virgili
coordinats per Joan Josep Pujadas, o els diferents treballs sobre jocs desen-
volupats pel Museu Comarcal de l’Urgell de Tàrrega, que han comptat amb
el suport del centre de recerca sobre jocs tradicionals de l’INEFC Lleida,
coordinat per l’investigador Pere Lavega. En podríem citar molts altres,
però aquests exemplifiquen prou el que hem volgut explicar.

Des d’una altra perspectiva, també cal posar en valor la generació d’in-
formació de l’IPEC. Cada projecte de recerca genera fitxes, buidatges
documentals, fotografies, entrevistes, descripcions, anàlisis, etc., que que-
den recollits en l’Arxiu de Patrimoni Etnològic i que són o seran, amb el
temps, un fons de gran valor històric. Tal com explica Jesús Contreras:

L’IPEC hauria de tenir un efecte «acumulatiu»: la mateixa existència de l’IPEC cons-
titueix un «patrimoni» per a la recerca. Un patrimoni que caldria rendibilitzar
donant lloc, per exemple, a recerques de «segon grau»; recerques que, a partir dels
materials recollits i de les anàlisis efectuades, sintetitzessin, comparessin, generalit-
zessin o particularitzessin l’abast i la significació de les institucions o els trets cul-
turals estudiats...5

Cal no oblidar que, com hem dit ja en algun moment, l’IPEC ha estat, fins ara,
una de les poques vies de finançament de treballs de recerca sobre patrimoni
(i l’única específica de l’àmbit de l’etnologia), dotada amb quantitats que per-
meten el plantejament de projectes de recerca amb una certa ambició. Però, a
més a més, té el valor afegit de la regularitat i l’estabilitat, amb la confiança
que genera en les institucions de recerca del país la consciència que sempre
hi haurà una porta on trucar quan es tracti de temes d’etnologia. 

L’OBSERVATORI PER LA RECERCA ETNOLÒGICA DE CATALUNYA I
LES ANTENES. LA CREACIÓ D’UNA PRIMERA XARXA TERRITORIAL

Un altre dels eixos d’actuació que ha caracteritzat l’IPEC en aquests
darrers anys ha estat la creació de l’Observatori per a la Recerca Etnològica
de Catalunya, tal com ho defineix el mateix CPCPTC:6 L’Observatori per a
la Recerca Etnològica de Catalunya fou creat per poder conèixer puntual-
ment i de manera actualitzada la situació de la recerca i la difusió de l’et-
nologia a Catalunya. 

5 Citat de Jesús Contreras, “La recerca etnològica
en al marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya”, a Revista d’Etnologia de Catalunya,
núm. 22, abril del 2003, pàg. 146.

6 Extret del web del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació.

2

2. Trementinaires de la vall de Lavansa i Tuixén.
Fotografia: Museu de les Trementinaires a Tuixén
(Alt Urgell)
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En aquest sentit, l’Observatori proposa dur a terme un constant estat de la
qüestió sobre la recerca etnològica a Catalunya i per fer-ho va crear, l’any
2000, una primera xarxa d’antenes territorials. En l’Observatori s’inclouen
diferents tipus d’entitats, tant museus com associacions o centres d’inves-
tigació,7 que es caracteritzen per una forta implicació territorial i, també,
per la seva important tasca relacionada amb la recerca etnològica. 

Les diferents antenes, en coordinació amb l’equip tècnic del CPCPTC, duen
a terme anualment diverses funcions:

• Difusió i actualització de les activitats relacionades amb el patrimoni
etnològic dins l’àmbit territorial específic de cada antena, mitjançant
la publicació electrònica RIDEC, Recerca i difusió de l’etnologia de
Catalunya.

• Identificació i difusió d’oportunitats de recerca. 

• Organització de jornades de caràcter nacional o local sobre patrimoni
etnològic.

• Gestió d’una borsa d’investigadors amb l’objectiu de posar en contac-
te entitats i investigadors.

• Assessorament i suport a entitats i investigadors, dins de l’àmbit terri-
torial i local, en relació amb la recerca etnològica en general i la seva
participació en els programes IPEC.

• Realització d’activitats –sovint organitzades conjuntament entre diverses
antenes–8 de difusió i promoció de la investigació en etnologia.

• Treball per aconseguir una certa aplicabilitat territorial dels resultats
de les recerques que s’hagin pogut desenvolupar a escala local.

• Establiment de contactes i col·laboracions entre el territori i l’àmbit
acadèmic i universitari, per tal d’assegurar una major qualitat dels tre-
balls d’investigació. 

• Realització anual de diverses reunions i trobades d’antenes, on s’han
anat generant diverses línies estratègiques i d’actuació que, a mitjà i
llarg termini, ja estan començant a donar resultats. 

Creiem que, vist amb una certa perspectiva històrica, la progressiva consoli-
dació d’aquesta xarxa ha comportat importants resultats –tant per a cadas-
cuna de les antenes que hi participen com per al global de la xarxa i el país. 

En primer lloc, es va dotar el país d’una primera estructura –vinculada amb la
recerca etnològica–, que va permetre una inicial política de proximitat territo-
rial. Aquest fet té encara més valor si considerem que aquesta xarxa es creà en
un moment que es caracteritzava per una important manca de polítiques de
suport territorial i de treball en xarxa9 per part de la Generalitat de Catalunya.

7 Les primeres antenes d’aquesta xarxa van ser
l’Ecomuseu de les valls d’Àneu, el Museu
Etnològic del Montseny, el Museu del Montsià, el
Museu de la Pesca de Palamós, Carrutxa (Centre de
Documentació del Patrimoni Etnològic) de Reus i
el Centre d’Estudis de l’Hospitalet. 

8 Un bon exemple d’això va ser la organització,
l’any 2005, de les Jornades Les zones de muntanya.
Un futur a compartir, que van tenir lloc a les Valls
d’Àneu i al Montseny.

9 Tot i algunes excepcions, la política museística i
patrimonial en el nostre país per part de la
Generalitat de Catalunya s’ha caracteritzat durant
molts anys per una manca d’inversions en clau de
territori i poc suport econòmic a l’activació del
treball en xarxa.

3

3. Cadena de muntatge a mitjan dècada dels
cinquanta del segle xx.
Fotografia: Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya/IPEC
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D’altra banda, el fet que aquesta estructura des d’un principi va estar
dotada, per part del CPCPTC, amb recursos econòmics per desenvolupar la
seva tasca, va implicar un important reforçament de la capacitat de tre-
ball dels equips humans i tècnics que formaven part de les antenes. Aquest
suport econòmic ens va permetre assumir les responsabilitats com a ante-
na de l’Observatori, no pas com una càrrega afegida a les tasques pròpies
de cada entitat, com sovint passa en moltes xarxes sense recursos, sinó
com una aportació, ben definida, que ha anat reforçant i millorant les
nostres funcions territorials.

La xarxa també va implicar que es consolidés l’hàbit del treball en comú.
A més, el fet de conèixer amb profunditat la situació, els mètodes de tre-
ball, les problemàtiques de cada una de les antenes i de compartir moltes
sessions de debat ha comportat la progressiva creació d’un grup d’entitats
cohesionat. Això ens ha permès un important enriquiment tant personal
com col·lectiu i, al mateix temps, la creació d’un cert sector d’opinió i de
reivindicació envers el patrimoni etnològic.

I, finalment, si valorem globalment el gran nombre d’activitats en forma
de jornades, cursos, recerques i estudis, assessoraments, etc., que s’han
realitzat i s’estan realitzant, tant a escala local i territorial com en un
àmbit més ampli, no hi ha dubte de la incidència d’aquesta xarxa en l’àm-
bit de la recerca i el coneixement del patrimoni etnològic. 

LA XARXA D’ENTITATS DE L’OBSERVATORI, AVUI

Després d’uns primers anys de funcionament –des del 2000, en què es
creen les primeres antenes de l’Observatori i s’inicia una intensa dinàmi-
ca de treball–, arriba un cert estancament durant el periode 2003-2004
quan, per raons de finançament, no sembla possible cap augment en el
nombre d’antenes ni cap actualització pressupostària. Aquesta darrera
època coincideix, també, amb canvis polítics i renovacions de càrrecs que
comporten un cert període de redefinició interna, però la tasca de
l’Observatori continua desenvolupant-se amb normalitat. 

És l’any 2005,10 amb la incorporació d’un seguit de noves antenes territo-
rials i una certa actualització pressupostària, que es dóna un nou i impor-
tant impuls a l’Observatori. Aquest fet simbolitza d’una manera clara i
contundent que els nous responsables polítics no sols assumeixen i donen
continuïtat al projecte de l’IPEC, sinó que li donen un nou impuls.

En aquest sentit, un dels principals objectius de l’Observatori, que és el de
tenir una xarxa d’antenes estesa arreu del territori català, sembla que es va
convertint en realitat. En aquest moment ja són deu les entitats repartides pel
país que assumeixen aquest paper dinamitzador de la recerca etnològica. 

10 Aquell any s’hi van incorporar el Museu Marítim
de Barcelona, l’Institut Català d’Antropologia, el
Museu Industrial del Ter, el Museu Comarcal de
l’Urgell de Tàrrega i el Museu Comarcal de Cervera
(aquestes dues entitats actuen conjuntament sobre
els seus territoris respectius, i per extensió, sobre el
conjunt del pla de Lleida.

4

5

4. Barraca aixecada des de terra a la Conca de
Barberà. Fotografia: Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya/Arxiu de Patrimoni
Etnològic de Catalunya/IPEC

Cat:r~r, festa 
i revolta 

~ l11 UlcQI 1lmbofi u de 1-~•I púbílt i, 94,cel,;,na 119!o1· 2000 J 

Manuel Det¡•do, coordinador 
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Tot i això, un dels temes pendents que calia solucionar des del principi era
com normalitzar formalment aquesta col·laboració que s’establia entre el
Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana –i per
extensió del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya– i les
diverses entitats territorials que formaven part de l’Observatori. Era neces-
sari assegurar la continuïtat d’una manera més estable i sòlida d’aquesta
xarxa, i donar-li més consistència. 

Tot i que des d’un inici ja es parlava de la possibilitat de signar un con-
veni de col·laboració, els diversos intents que es van dur a terme durant
els anys 2005 i 2006 no van reeixir. Ha estat ara, durant l’any 2007, que
això finalment s’ha pogut aconseguir gràcies al nou impuls polític i tèc-
nic que està rebent l’IPEC. Sens dubte el fet d’haver signat aquest conve-
ni consolida d’una manera important l’Observatori i permet donar més joc
al paper de les entitats de la xarxa en el territori i el seu futur.

Arran d’aquest conveni també es fa un pas endavant en la redefinició dels
usos i les funcions de les antenes. En aquest sentit, es proposen noves
línies d’actuació per donar una major visibilitat al treball territorial que
s’està desenvolupant: treballs de recuperació de memòria oral en xarxa,
formació sobre gestió d’arxius fotogràfics i orals, exposicions conjuntes
per itinerar, activitats de difusió coordinades, etc.

Creiem que podem considerar l’Observatori una de les primeres xarxes
territorials que, des de l’any 2000, s’ha anat consolidant en el nostre país.
Cal esperar que el seu futur estigui assegurat i, progressivament, es vagi
ampliant amb noves antenes territorials i dotant-se de més recursos
humans i pressupostaris. 

Malauradament i fins ara, exceptuant honorables exemples,11 a Catalunya
no ens hem habituat a treballar en xarxes territorials –sobretot si aques-
tes vénen coordinades i activades des de la mateixa administració. Creiem
que això ha estat un dels dèficits estructurals més importants, en l’àmbit
del patrimoni cultural, que caldria solucionar d’una manera urgent. Més
enllà de la manca de finançament que això ha implicat per a les entitats
que treballem en un àmbit territorial, també ha comportat una falta de
tradició en l’activació de productes conjunts i compartits. Sens dubte,
l’experiència de vuit anys de funcionament de les antenes de l’Observatori
–en tot el que aquesta ha comportat tant de positiu com de negatiu– pot
ser de gran ajut per aplicar-ho a qualsevol nou intent de treball en xarxa. 

ELS MUSEUS I L’IPEC

La relació que els museus catalans han mantingut amb l’Inventari del
Patrimoni Etnològic de Catalunya es pot considerar, globalment, de dos tipus:

11 Són conegudes de tots l’experiència de la Xarxa
de Museus Locals de la Diputació de Barcelona i el
sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya.

6

7

5. Portada de la publicació Carrer, festa i revolta,
editada per l’IPEC. Fotografia: Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya/Arxiu de Patrimoni
Etnològic de Catalunya/IPEC
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1. D’una banda, aquells museus que han participat d’una manera directa
o indirecta en els programes de recerca del patrimoni etnològic de
Catalunya. Alguns com a promotors directes de la recerca i d’altres, com
a equipaments de suport a grups d’investigadors.

En aquest sentit, i gràcies a les dades que ens ha aportat l’IPEC, dels 104
projectes desenvolupats en aquests anys, són un total de 46 les recerques
i els estudis realitzats que han estat vinculats directament a museus12 cata-
lans. El tipus de recerca realitzada va des dels programes de documenta-
ció (un total de 28 relacionats amb museus) fins als programes d’anàlisi
(un total de 18).

Si partim de les dificultats que tenim els museus per aconseguir recursos
per a la investigació, tal com ja esmentàvem al principi d’aquest article,
l’IPEC s’ha convertit en una important font de finançament alternatiu per
a molts museus. Aquestes xifres també ens expressen una altra dada inte-
ressant. L’elevat nombre de museus d’arreu del país que participa en
aquests programes de recerca és una viva expressió del creixent interès
per part dels museus a activar línies d’investigació en l’àmbit territorial.
Això vol dir que els museus –o si més no una part d’ells–, a més de tenir
una constant preocupació per aspectes com la conservació i documenta-
ció, la difusió i la gestió, també tenen un gran interès en la recerca. Això,
sens dubte, aporta un grau de qualitat al treball que aquestes institucions
patrimonials estan desenvolupant en el nostre país.

Sovint, i com a conseqüència de moltes d’aquestes investigacions realit-
zades des dels programes IPEC, s’han desenvolupat, des dels museus, inte-
ressants productes de difusió en forma d’exposicions, publicacions, acti-
vitats divulgatives, audiovisuals, etc., que han servit per rendibilitzar
socialment la recerca i donar-li una aplicabilitat que, malauradament, és
escassa en el món acadèmic.

2. D’altra banda, una segona vinculació de l’IPEC amb els museus, com ja
hem vist anteriorment, és l’Observatori per a la Recerca Etnològica de
Catalunya. De les deu entitats que formen part de les antenes de l’Observatori,
vuit són museus registrats. Creiem que això és un clar exemple de l’important
paper que aquests tenen com a equipaments territorials que ens poden ajudar
a estructurar i cohesionar la política cultural i patrimonial del nostre país.

En resum, l’IPEC ha representat, també, un important recurs de recerca, de
finançament i de generació d’activitats –vinculades amb el patrimoni
etnològic– per a molts museus d’àmbit territorial d’arreu de Catalunya.
Aquesta és una bona mostra de com es poden activar, des de l’adminis-
tració, línies d’actuació en forma de xarxes que repercuteixen en una
millor gestió territorial. 

12 No tots els museus als quals fem referència en
aquest punt estan necessariament integrats al reg-
istre de museus. En alguns casos són col·leccions.
Els programes IPEC no són exclusius dels museus,
també es poden sol·licitar des de moltes altres
entitats, com associacions, fundacions, entitats
culturals, instituts de recerca, centres d’estudis,
etc. Curiosament, però, els museus constitueixen
una de les entitats que està més present en aquestes
convocatòries.

8

9

6. Cabeçó decorat amb tatxes. Fotografia: Centre
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana. Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya/Arxiu
de Patrimoni Etnològic de Catalunya/IPEC

7. Ramada de Sarrado de Castanesa al municipi de
Castigaleu. Fotografia: Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana. Departament
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L’IPEC A L’ACTUALITAT, LA CONSOLIDACIÓ D’UNA XARXA
OBERTA AL TERRITORI. ALGUNES REFLEXIONS

Malauradament, l’IPEC i els projectes que en formen part, especialment
l’Observatori, no són gaire coneguts en el món dels museus catalans.
Potser perquè l’etnologia és encara una disciplina oblidada en els nostres
museus, potser per la manca d’antropòlegs que treballin en l’àmbit de la
gestió del patrimoni. O potser, perquè els minsos recursos existents en els
nostres museus dificulten la possibilitat de plantejar projectes de recerca. 

Sigui quin en sigui el motiu, cal recordar als museus del país que l’IPEC
continua sent un bon lloc on ubicar i dur a terme projectes de recerca.
Museus com els dels que signem aquest article, o qualsevol de les altres
entitats que formen part de l’Observatori per a la recerca etnològica,
poden ser un bon punt de contacte per a aquells que vulguin incorporar-
se i participar en aquests programes. Sens dubte, aquesta és una oportu-
nitat que cal aprofitar.

Després de quinze anys d’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya,
voldríem aportar algunes reflexions amb vista al futur:

• Si bé l’IPEC ja ha recorregut un llarg camí, amb daltabaixos i diver-
ses velocitats de creuer, representa un gran èxit el fet que en cap
moment no s’hagi hagut d’aturar en el seu trajecte.

• Creiem que és evident, i la dinàmica que ha anat generant en aquests
anys ho corrobora, la necessitat de continuïtat de l’IPEC i de tots els
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de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya/IPEC

8. Exposicions temporals d’objectes de fusta al
Museu de les Trementinaires.
Fotografia: Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya/IPEC

9. Sortida d’una de les comparses de la Rua Grossa
de la Ciutat Comtal.
Fotografia: Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya/IPEC

10. Carnestoltes al barri de Gràcia, Barcelona.
Fotografia: Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya/IPEC

11. Imatge del procés de construcció d’un forn de
calç al municipi de Tarrés. Fotografia: Museu
Comarcal de l’Urgell
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seus productes. Cal evitar-ne, però, l’estancament i potenciar-ne
l’ampliació pressupostària, la consolidació de l’equip tècnic de ges-
tió, la incorporació de noves entitats a la xarxa de l’Observatori i
reactivar les jornades anuals sobre la recerca en etnologia.

• En aquest sentit, s’ha de continuar reivindicant l’aplicabilitat de la
recerca i reforçar-ne la dimensió social i territorial, evitant que la
investigació quedi reclosa, únicament, en l’àmbit acadèmic. 

• L’IPEC crea l’entorn i les condicions necessàries per dissenyar pro-
ductes potents, resultat de la recerca etnològica i del treball en
xarxa. Creiem que val la pena aprofitar al màxim aquesta estructu-
ra i donar-li el suport institucional que calgui.

• El treball en xarxa és enriquidor i representa una important opció
estratègica que cal potenciar. Per als museus territorials, el fet de
pertànyer a com més xarxes millor –i que aquestes no siguin exclo-
ents– és una necessitat evident per tal d’assolir una millor organit-
zació i definició dels nostres objectius de gestió. 

• Ara, amb les esperances i expectatives que genera el nou Pla de
Museus, cal trobar una correcta articulació i convivència entre
l’IPEC, com a ens que promou i activa la recerca etnològica, i altres
xarxes territorials que es puguin desenvolupar. Sens dubte, el que cal
és sumar esforços i eixugar el dèficit històric d’inversions que hi ha
envers els museus i equipaments territorials. 

• Creiem que cal aprofitar l’experiència que ens ha aportat l’IPEC
durant tots aquests anys. Generalitzar el treball en xarxa en altres
àmbits de l’administració, trencant la distància entre acadèmia i
localisme, obrint els recursos a la participació de tots amb criteris
científics, etc.

Sens dubte, després de quinze anys des de l’inici de l’IPEC, queda encara
molt camí per recórrer. Però, si més no, sembla que aquest ja és un pro-
jecte consolidat i ben orientat per anar cobrint noves etapes

12
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12 i 13. Portades de publicacions de l’IPEC.
Fotografia: Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana. Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya/Arxiu de Patrimoni Etnològic de
Catalunya/IPEC
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UN MUSEU AMB HISTÒRIA

Des de les primeries del segle xx, alguns intel·lectuals i erudits es planteja-
ren la possibilitat de fer un museu d’etnografia a Barcelona. Acabada
l’Exposició Universal del 1929, l’arqueòleg Pere Bosch i Gimpera organitzà
el Museu Arqueològic en l’espai de l’antic Pavelló de les Arts Gràfiques. Allí
Joan Amades i Gelats organitzà una primera col·lecció d’etnografia, segu-
rament amb materials aplegats per ell mateix i per Rossend Serra i Pagès. 

Essent Agustí Duran i Sanpere director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, es reprèn la vella idea. Per això es demana a Ramon Violant i
Simorra i a Joan Amades que organitzin el futur museu en el recinte del
Poble Espanyol de Montjuïc. La idea primigènia era que, amb l’ajut del
treball de camp i la recol·lecció, es fes un panorama de les cultures piri-
nenques tradicionals des del Cantàbric fins a la Mediterrània i, a més, es
dediqués un apartat a les etapes de la vida de la gent i dels aspectes de
creences, festes i símbols. 

En la dècada dels quaranta del segle passat, tot just acabada la guerra
civil, Ramon Violant i Simorra pensa en la idea de crear un museu etno-
gràfic a Barcelona. Amb Agustí Duran i Sanpere, director de l’Arxiu
Històric de la Ciutat i amb Joan Amades creen la Secció Etnogràfica del
Museu d’Indústries i Arts Populars al Poble Espanyol de Montjuïc, de la

JOSEP FORNÉS
Director del Museu Etnològic de Barcelona

El museu de la gent
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1. Programa «Colòmbia 2007». Fotografia: Museu Etnològic, Barcelona

Desde principios del siglo XX, algunos intelec-
tuales se plantearon la posibilidad de hacer un
museo de etnografía en Barcelona. En la década de
los cuarenta se creó la Sección Etnografía del
Museo de Industrias y Artes Populares en el
Pueblo Español de Montjuïc, con Violant i Simorra
como conservador, con la voluntad de convertirse
en el Museo Etnográfico de Cataluña. Unos años
después, paralelamente, se fundó el Museo
Etnológico y Colonial a partir de la recopilación de
materiales etnográficos de todo el mundo, entre los
que destacan las colecciones de Nueva Guinea y de
Marruecos. Finalmente, en 1999, se compactaron
los dos museos en el actual Museo de Etnología de
Barcelona, una apuesta de conocimiento y de
intercambio abierto a la participación de los difer-
entes colectivos y ciudadanos en un mundo cada
día más plural.

In the early 20th century certain intellectuals were
proposing the possibility of creating an ethnogra-
phy museum in Barcelona. In the 1940s, the
Ethnographic Section of the Museum of
Traditional Industries and Arts at the Pueblo
Español in Montjuïc was founded,  with Violant i
Simorra  as curator, with the aim of its becoming
the ethnographic museum of Catalonia. In parallel
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qual n’és nomenat conservador al febrer del 1942, amb la voluntat d’esdeve-
nir el Museu Etnogràfic de Catalunya. En el moment actual tot aquest llegat
patrimonial forma part del Museu Etnològic de Barcelona. Violant va adqui-
rir en nom de l’Ajuntament de Barcelona un patrimoni objectual de gran
importància per a l’etnografia catalana de tots els temps, en un moment d’alt
risc per a la conservació d’aquells materials humils i poc valorats de la cultu-
ra de la gent. Cal destacar, també, la importància de la incorporació de col·lec-
cions europees fruit de donacions de col·leccionistes particulars.

L’any 1948 es funda el Museo Etnológico y Colonial, dirigit per August
Panyella, que, al final de la dècada dels cinquanta, inicia importants expe-
dicions de recol·lecció de materials etnogràfics arreu del món. Cal remar-
car la tasca de Zeferina Amill, esposa de Panyella, que participa en les
campanyes de recol·lecció i en la museïtzació dels objectes etnogràfics que
l’equip del museu obté en els viatges. Fruit de les campanyes etnogràfi-
ques del Museu Etnològic i Colonial, amb el suport tècnic d’Eudald Serra
i l’ajut d’Albert Folch, s’adquireixen les valuoses col·leccions de cultures
dels territoris més allunyats. Destaquen per la seva importància les
col·leccions de Nova Guinea, les primeres que es van adquirir sobre el
terreny, i les del Marroc. 

with this, a few years later the Museo Etnológico
y Colonial was founded on the basis of a collection
of ethnographic material from around the world,
most notably the collections from New Guinea and
Morocco. Finally in 1999 these two museums were
brought together as the Museu d’Etnologia de
Barcelona, to promote knowledge and interchange
open to the participation of different groups and
individuals in an ever more plural world. 

2

2. Pintura sobre escorça, Austràlia. Fotografia:
Museu Etnològic, Barcelona
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Panyella assumeix des del 1962 la direcció del Museu d’Indústries i Arts
Populars i del Museu Etnològic de Barcelona en la seva primera unifica-
ció. En aquesta etapa s’incrementen les campanyes de recol·lecció de
materials etnogràfics a la península Ibèrica. Del 1982 al 1999 funciona de
manera independent el Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars sota
les directrius de Marta Montmany i Dolors Llopart, que pren com a model
museogràfic l’antropologia francesa, tot i que els models documentals i
expositius s’inspiren també en la museologia anglesa, posant l’accent en
el que avui se solen anomenar museus de societat. L’any 1999 es produeix
una altra vegada la compactació de museus en l’actual Museu Etnològic
de Barcelona. 

La qualitat de les col·leccions patrimonials del museu resulta essencial per
entendre els aspectes materials de l’etnografia de Catalunya. La seva uni-
tat és avui l’actiu més valuós del Museu Etnològic de Barcelona; sense
aquesta unitat no es podria desenvolupar la funció del museu enfront de
la realitat plural de la societat actual. El patrimoni objectual i documen-
tal recollit per Violant, Panyella, Amill, Serra, Folch, Gómez, Noé, Elías,
Sabater Pi, Huera, Fauria i tots els professionals que estem treballat en la
seva conservació, l’estudi, la interpretació i la difusió haurà de ser el lle-
gat més valuós per al recentment anunciat Museu Nacional de Societat. 

EL MUSEU, AVUI

L’Etnològic de Barcelona ha volgut ser, en els seus darrers temps, un espai
de diàleg i de reconeixement entre cultures. El seu patrimoni el formen
col·leccions de cultura material representatives de pobles d’arreu del món.
Les col·leccions contenen més de 80.000 objectes etnogràfics que repre-
senten el 60% del patrimoni etnogràfic inventariat a Catalunya. Des del
2004 el museu presenta la seva exposició estable. La mostra ofereix més
de 10.000 objectes al públic, i para una especial atenció a les col·leccions
catalanes. Proposa formes de coneixement des de la pràctica i la implica-
ció personal, i des del diàleg, com a eines per al coneixement de l’altre i
per recrear pautes de convivència per al futur. Porta a terme l’estudi i la
difusió del coneixement dels humans, de les seves relacions amb l’entorn,
l’organització política, els sistemes econòmics i de creences, etc. El museu
desenvolupa les activitats considerant la diversitat de les societats, i la
situació dinàmica en els seus contextos. 

L’Arxiu d’Imatges del Museu Etnològic es va crear com a tal l’any 1959.
Registra més de 50.000 gràfics. Està format bàsicament per imatges pre-
ses durant les diferents expedicions realitzades pel Museu Etnològic de
Barcelona o pels seus col·laboradors per recollir objectes de cultura material
en països d’arreu del món: Europa (península Ibèrica –Catalunya, Andalusia,
Castella i Lleó, Conca, Múrcia, les illes Balears, el País Basc i Portugal–, les
illes Canàries, França, Itàlia, i alguns països nòrdics, Rússia, etc.); Àsia
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(Turquia, Afganistan, l’Índia, el Nepal, el Tibet, el Japó, les Filipines, la Xina);
Amèrica (Bolívia, Brasil, Costa Rica, l’Equador, Guatemala, Mèxic, el Panamà
i el Perú), i Oceania (Austràlia, Nova Guinea, Noves Hèbrides). També hi ha
imatges dels objectes del museu i d’altres museus etnològics. Actualment
l’Arxiu integra tots els importants materials de l’antic Museu d’Arts Indústries
i Tradicions Populars del Poble Espanyol de Montjuïc, especialment les imat-
ges originals de les campanyes que Ramon Violant i Simorra va fer com a
conservador d’aquest museu municipal de Barcelona acompanyat pel fotògraf
del museu Claudi Gómez i Grau i el dibuixant Ramon Noé i Hierro. També hi
ha dibuixos originals de Josep Roig i Ismael Casasayes i els interessants repor-
tatges fotogràfics de festes fets per Joan Amades. 

La Biblioteca del Museu Etnològic de Barcelona fou creada l’any 1953 com a
complement indispensable del museu, per a l’estudi i el coneixement dels seus
fons i per donar servei als tècnics del museu, professors, estudiants i investi-
gadors interessats en les ciències socials, i en especial l’antropologia. Integra
la totalitat dels fons bibliogràfics de l’antic Museu d’Arts Indústries i
Tradicions Populars del Poble Espanyol de Montjuïc. Els seus fons es compo-
nen de més de 40.000 volums sobre ciències socials com l’antropologia, l’ar-
queologia, com també sobre muselogia, museografia, etc., i més de mil títols
de revista, tant del país com estrangers, així com bibliografia especialitzada
de conservació i restauració de materials etnogràfics. Conté obres de caràcter
general i específiques d’Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania, com també
un fons important sobre Catalunya i la resta de la península Ibèrica. 

Entre els seus fons, cal remarcar, per l’interès específic que tenen per als
investigadors: la Biblioteca Americanista del doctor Lluís Pericot, adqui-

4

3. Ventall. Fotografia: Museu Etnològic, Barcelona

4. El museu col·labora amb el Museu de l’acordió
d’Arsèguel. Fotografia: Museu Etnològic, Barcelona
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rida l’any 1981; el fons sobre la Guinea Equatorial dels anys vint als cin-
quanta, difícil de trobar en altres biblioteques; el fons del nord d’Àfrica,
el Japó i l’Equador, adquirit en alguns casos en les campanyes de recerca
realitzades pel mateix museu, i la Biblioteca Americanista del doctor José
Alcina Franch, amb un fons de 10.000 volums, adquirida l’any 1997. En
el moment actual, el registre està en procés avançat d’informatització.

ELS NOUS REPTES

La societat plural a la qual donem servei des del museu reclama respostes
a les inquietuds socials i culturals que ens toca viure, i aquestes respostes
no poden ser només periodístiques o polítiques, sinó que han de ser també
respostes articulades des de la historiografia, l’arqueologia, l’antropologia,
la sociologia; en definitiva, han de ser també respostes científiques.

El museu del tercer mil·lenni ha de tenir una gran capacitat d’adaptació
als canvis socials i econòmics que es produeixen en les societats avança-
des. Per això, cal una actitud oberta i d’escolta permanent a la societat a
la qual dóna servei. Ha de mantenir viu l’esperit crític a l’hora de progra-

5

5 i 6. Llibreta de camp de Violant i Simorra.
Fotografia: Museu Etnològic, Barcelona
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mar les seves ofertes al públic. La capacitat d’atraure nous públics és un
repte constant que cal revisar dia a dia. 

La creació de xarxes territorials de museus en la nova xarxa catalana de
museus d’etnologia, en la qual el Museu Etnològic de Barcelona s’incor-
pora, optimitza de manera transversal la implantació de les diferents pràc-
tiques de la disciplina i la interacció dinàmica amb els agents culturals de
cada territori. Tot plegat hauria de multiplicar l’ús social dels museus fent
efectives les polítiques culturals de proximitat.

Apropar el patrimoni a la gent vol dir ser sensibles a tots i a cadascun dels
registres de comunicació dels receptors; vol dir entendre les noves neces-
sitats dels nous visitants i saber formular hipòtesis de públics futurs. 

L’antropologia, com a ciència social que se serveix de la interpretació i la
comparació, és útil com a pal de paller per articular discursos científics
capaços d’assumir el repte d’investigar i explicar els canvis històrics de la
nostra societat plural, construint els relats entenedors que la gent dema-

6
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na des d’una perspectiva etnohistòrica.

El museu d’avui ha de facilitar eines per poder pensar el passat i repensar
el present per retornar a la societat els seus cabals culturals. 

El museu actual també ha de ser capaç d’emocionar el públic; és per
aquest motiu que és tan important treballar amb el patrimoni intangible.

En els processos de planificació del desenvolupament local es considera la
cultura com allò que dóna un sentit integral a conceptes com benestar,
cohesió, capacitació, societat civil, capital social, compromís, pertinença,
especificitat, creativitat. El patrimoni no n’és una excepció.

En el text de presentació del tema de la 20a conferència de l’ICOM 2004 celebra-
da a Seül, que es va dedicar a Museus i patrimoni immaterial, es podia llegir: 

És prou conegut que, fins ara i arreu, els museòlegs han orientat principalment la seva
atenció i els seus esforços cap a la recol·lecció, la conservació, la recerca, l’exhibició i l’in-
tercanvi dels objectes tangibles, ja siguin culturals com naturals, i que han creat museus
com a espais de recerca, de desenvolupament espiritual i cultural de la població, i també
com a espais d’interpretació del patrimoni i d’educació. Tanmateix, les manifestacions de
la cultura no són solament materials, sinó també intangibles. La cultura es transmet de
generació en generació mitjançant l’idioma, la música, el teatre, les actituds, els gestos, les
pràctiques, els costums i tot un devessall d’altres formes de mediació, com també pels
objectes i els llocs on l’home ha expressat les seves idees.

Vet aquí una estratègia acurada d’apropament entre el patrimoni i la gent des
d’una perspectiva multidisciplinària, plural, des d’una anàlisi pura fins a una
aproximació antropològica, interpretativa. Això necessita reforçar la partici-
pació activa dels protagonistes amb els quals hem de reconstruir els relats.

Els museus també poden contribuir a la creació d’un nou imaginari per a
la cohesió social. La seva funció social s’ha anat modificant similarment
a com ho ha fet la de la mateixa cultura a la societat contemporània. El
públic del museu pertany cada cop més a noves categories de la població
que busquen en el museu també un lloc de relació social on s’ofereixen
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7. El museu col·labora amb la festa de Gràcia.
Fotografia: Museu Etnològic, Barcelona

8. Exposició Gitanos. Fotografia: Museu Etnològic,
Barcelona
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altres formes de gaudir del temps lliure. 

El públic potencial dels museus és sobretot gent jove, una part prou impor-
tant de la població i que s’està formant. Però la tipologia del públic d’un
museu cada cop serà més diversa, tan diversa com la societat on desenvo-
lupa la seva acció. La construcció de les noves identitats avança en paral·lel
amb les noves formes de vida social i això comporta una societat cada cop
més plural amb cultures que cohabiten, però que no sempre conviuen. 

A fi que persones de cultures diferents puguin conviure lliurement i puguin supe-
rar els seus conflictes, el primer pas que han de fer és reconèixer-se. El coneixe-
ment mutu és important per a la convivència, i comporta sovint, encara que no
sempre, veure l’altre tal com és, esborrant estereotips i estigmes, és a dir, desfer
prejudicis. Trobar els trets de semblança d’uns i altres, reconèixer la diferència
com un valor afegit de pluralitat, són idees importants que massa sovint semblen
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9. Ceràmica Amazig. Fotografia: Museu Etnològic,
Barcelona

10. Mohamed guiant una visita. Fotografia: Museu
Etnològic, Barcelona

11. Música gitana al jardí del museu. Fotografia:
Museu Etnològic, Barcelona
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una utopia i no s’apliquen gaire en les ofertes culturals més enllà de la música o
la gastronomia. Quants museus han programat mai una acció que tingui com a
protagonista la cultura d’una comunitat com la gitana que porta prop de sis segles
d’història i vida social, cultural i artística i d’incomprensió a Catalunya? 

Un museu de la memòria com l’Etnològic de Barcelona ha de ser capaç
d’emocionar els vells i els nous visitants fent-los sentir partícips d’allò que
contemplen i que els evoca identificacions passades i presents i, sobretot,
suggerir preguntes que els ajudin a la reflexió sobre les noves identifica-
cions del futur. La sensibilització de sectors de població cada cop més
diversos envers el patrimoni continua sent un objectiu a assolir.

El públic dels museus canvia al ritme que ho fan els habitants de la ciutat,
de la comarca, com a resultat del canvi social que s’està produint amb el fet
migratori i la globalització. Aquest fet és més evident en les grans ciutats, on
els diferents grups ètnics i culturals s’organitzen per mantenir els seus refe-
rents i on la figura del mitjancer cultural, la persona que actua de pont entre
la cultura pròpia i la d’acollida, s’ha convertit en un referent obligat. 

Però aquest fenomen no és exclusiu de les grans zones urbanes, sinó que
es produeix, també, en nuclis més petits, rurals o industrials, on acudei-
xen persones de diferents llocs del món atretes per l’oportunitat de treba-
llar i construir una vida millor. En alguns camps, com l’ensenyament o la
sanitat, on la realitat plural de la societat incideix de manera molt direc-
ta, ja fa temps que s’han creat instruments de participació i d’implicació. 

Pel que fa al camp de la cultura, els museus, com a gestors del patrimoni,
ens hem de fer ressò d’aquest fet. Hem d’incorporar el nou patrimoni apor-
tat pels nous ciutadans i, si més no, ens hem de plantejar la incorporació
de noves formes de comunicació museogràfica. 

Com si no s’explica la cultura del país a persones que tenen uns referents
culturals tan diferents? Com es creen ponts? Com s’hi arriba? Calen noves
formes de comunicació. Tot això és també una nova missió dels museus.

La concepció contemporània de museu implica cada cop més la reversió
en la ciutadania dels coneixements potencials que la difusió del patrimoni
pot aportar. Això vol dir aprofitar les potencialitats objectives del patrimoni
cultural, la seva dimensió social i col·lectiva, la seva capacitat educadora, el
seu caràcter científic, el seu potencial econòmic i estratègic, el seu valor sim-
bòlic i identitari, per incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

En conseqüència el museu ha de generar cultura, ha de fomentar la par-
ticipació, ha d’afavorir la capacitat crítica, ha de promoure i difondre les
seves col·leccions, ha de barrejar tradició i innovació, ha de ser dinàmic,
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ha d’adaptar-se a la societat canviant, ha d’atreure nous públics, ha de fer
més proper el patrimoni als ciutadans, ha de passar de ser contenidor de
cultura i coneixements a ser un equipament dinàmic i proper a la ciuta-
dania. Resumint, ha d’oferir una proposta plural i diversa, ha de ser un
centre de coneixement i d’intercanvi.

Posar en pràctica la democratització cultural significa posar la cultura, i
també el patrimoni cultural, a l’abast de tothom, des d’una actitud sensi-
ble envers la diversitat de nivells formatius, necessitats i expectatives de
la gent. Cal entendre l’accessibilitat tant a escala física com intel·lectual i
econòmica. Cal estimular l’interès de la gent envers el seu patrimoni.

El patrimoni, com a construcció social i simbòlica que és, contribueix a
configurar la memòria col·lectiva. La concepció del patrimoni ha de ser
oberta i dinàmica, i ha de possibilitar la integració d’elements i manifes-
tacions culturals representatives dels diversos col·lectius que configuren la
societat d’avui.

El museu ha de fer efectiva la dinamització del teixit associatiu, impli-
cant-hi la diversitat d’entitats i de col·lectius de cultura popular presents
a Catalunya. El museu ha de ser un projecte integrador, creatiu, intercultural
i cosmopolita.

Un museu útil a la gent que doni respostes a preguntes com ara: Per què arri-
ben pasteres i caiucos a les nostres costes? Per què molesten els nous veïns amb
les seves peculiars formes de celebrar? Com canvien els hàbits culturals en les
noves generacions? Com és que a Catalunya es parlen més de 350 llengües?

El museu ha d’estar obert a les realitats culturals d’un món plural projec-
tant-se arreu, inserint-se en les xarxes internacionals de col·laboració i
possibilitant l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a manifestacions cul-
turals de procedència i nivell internacionals.

En aquest sentit, l’Etnològic de Barcelona col·labora sovint amb museus
d’arreu del món i participa activament en projectes internacionals a
Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania.

Darrerament el museu ha participat activament en el projecte Bosque la
Primavera a Guadalajara (Mèxic) fent treball de camp, dinamització i for-
mació en zones rurals al voltant del patrimoni intangible.

També hem participat amb la universitat colombiana de Nariño en la fun-
dació de l’associació mundial d’investigadors de la festa i en la Red
Mundial de Carnavales a la ciutat de San Juan de Pasto. De les col·labo-
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racions s’han obtingut resultats concrets, com la participació de més de
cent cinquanta comparsers del Carnaval dels barris de Barcelona en el
Carnaval de Niça aquest any 2008.

El museu ha organitzat exposicions a Síria amb motiu de la Capital de la
Cultura Islàmica Alep 2006 i està enllestint la seva participació en els
actes de la Capital de la Cultura Àrab Damasc 2008 enviant una delega-
ció de dansa i música tradicional amb elements d’imatgeria festiva revisi-
tant els indrets que Domènec Badia descrivia ara fa dos-cents anys en el
seu llibre dels viatges d’Alí Bei.

El MEB ha participat en l’assessorament per a la creació de la Xarxa
d’Ecoturisme rural i Ecomuseu de la zona de la Hauss (Marràqueix-
Marroc), impulsada per un dels professors del Departament de Pedagogia
del museu.

El MEB participa des de fa anys en les tasques de recerca del Grup
Homínid de la Universitat de Barcelona fent treball de camp a la Terra
d’Arhem (Austràlia). Aquesta investigació està estretament vinculada a
l’exposició estable del museu.

Tot museu de societat hauria de fer efectiva de manera especial la recer-
ca en l’àmbit del patrimoni intangible, del qual la festa és un dels seus
més alts exponents.

En aquest sentit, el Museu Etnològic de Barcelona ha formalitzat un con-
veni amb la Federació Festa Major de Gràcia, Festa Tradicional d’Interès
Nacional de Catalunya, pel qual es museïtzen detalls de guarniment dels
carrers en festes. 

També, i des de fa anys, el MEB és la seu de l’ANIN, Associació de
Narradores i Narradors, fent efectiva la interacció constant amb els narra-
dors de contes que utilitzen el museu de manera habitual. 

L’any 2003, des del Museu Etnològic de Barcelona es va iniciar el treball de
camp per a l’exposició Gitanos, la cultura dels rom a Catalunya, amb el pro-
pòsit de fer realitat l’objectiu d’apropar el museu a la gent. El resultat en va
ser una mostra sobre la història i l’actualitat del poble gitano a Catalunya
que es fonamentava en materials del museu i en aportacions dels mateixos
gitanos, els quals van acompanyar el procés des del seu inici. Les implica-
cions a escala comunitària en diversos territoris catalans on hi ha presèn-
cia del poble gitano han fet que la comunitat gitana reconegui el museu
com un instrument de difusió de la seva pròpia cultura i un element de
prestigi per a la comunitat. En el moment actual, aquesta implicació ha
estat afavorida per la itinerància de l’exposició. La mostra s’ha presentat
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a Perpinyà durant l’inici de la Capital de la Cultura Catalana 2008 i té pre-
vista la seva presència a les diferents localitats catalanes on el poble gita-
no ha fet història. 

Encara hi ha qui qüestiona l’heterogeneïtat de les col·leccions d’un museu
d’etnologia. Des de la hiperespecialització i la poca interdisciplinarietat
d’alguns especialistes, es tendeix a afirmar que el millor que es pot fer
amb els objectes exòtics és tornar-los als territoris d’origen.

Però els nous reptes de la societat contemporània, molt estratificada, són
tan diversos com plural és la mateixa societat. Els objectes patrimonials
de les cultures d’origen de les persones immigrades resemantitzen la seva
funció com a instruments per obrir finestres al coneixement i donen un
nou sentit i valor a les col·leccions mal anomenades exòtiques.

CONCLUSIÓ

Construir projectes culturals de proximitat des de la gestió del dia a dia
d’un museu pot ser una feina més normal del que sovint sembla. Els qui
fem feina al Museu Etnològic de Barcelona treballem cada dia per cons-
truir una museologia útil a la gent. Des de la gestió del patrimoni acu-
mulem col·lectivament una llarga experiència que ens fa ser prudents a
l’hora d’imaginar escenaris futurs. Però aviat no farem aquesta feina tots
sols. Serem, en el futur, un element dinàmic d’una xarxa de museus i hau-
rem de treballar amb professionals i amb col·lectius d’arreu de Catalunya,
resseguint les passes dels pioners de l’etnografia catalana. 
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Ordenar d’una vegada la gestió museística del patrimoni etnològic és un
compte pendent que fa massa temps que s’arrossega.

Però no és cosa de mirar enrere. Ara, per fi, aquest pla de museus l’abor-
da i ens n’hem de felicitar.

Segons el mateix document de presentació del pla, aquesta és una pro-
posta de reorganització museística del país […] destinada a tancar un sis-
tema de museus encara obert i fins ara mai del tot definit que pretén
donar resposta a una nova realitat patrimonial que s’ha anat conformant
des de la publicació de la Llei de museus de 1990. Genèricament estic d’a-
cord amb la necessitat de la proposta, si bé cal remarcar que aquesta
voluntat de tancar el sistema (tot i ser conscient de la relativitat en el
temps d’aquests propòsits), obliga, si més no a l’hora de plantejar aquest
pla, a filar prim i a prendre decisions àmpliament consensuades, lògica-
ment diàfanes i amb capacitat generativa.

El nucli del pla gira entorn de dos grans eixos, idealment complementa-
ris: la territorialitat i la reordenació dels museus nacionals. La territoria-
litat és molt important: el gran museu de Catalunya hauria de ser
Catalunya mateix, la diversitat i complementarietat dels seus territoris, el
seu patrimoni i, sobretot, la seva població i les iniciatives d’aquesta pobla-
ció. Ordenar en xarxes i microxarxes territorials els museus de Catalunya
és un pas adequat en aquest sentit, sempre que es parteixi de la realitat de

LLORENÇ PRATS
Professor titolar d’Antropologia de la Universitat de Barcelona

La gestió del Patrimoni Etnològic en el Pla de Museus
de Catalunya (2007-2010)

1

El autor critica la opción defendida en el Pla de
Museus de Catalunya (2007-2010) de integrar el
Museu d’Arqueología de Cataluña dentro del futu-
ro Museo Nacional de Ciencias Sociales o Museo
de Historia, Arqueología y Etnología argumentan-
do criterios relacionados con la diferente trayecto-
ria histórica de las tres instituciones, la importan-
cia del patrimonio mueble e inmueble que gestio-
nan y la incidencia social, medida según el núme-
ro de visitantes y usuarios, de cada una de ellas.
Su propuesta pasa por crear dos grandes museos
de carácter nacional, uno de ciencias naturales y
el otro de ciencias sociales, a partir de la unión del
Museo de Historia, el de Etnología y el de la
Ciencia y la Técnica.

The author criticizes the option defended by the
Catalan Museums Plan (2007-2010) of merging the
Museu d’Arqueologia de Catalunya with the future
Museu Nacional de Ciències Socials or Museu
d’Història, Arqueologia i Etnologia, arguing from cri-
teria concerning the three institution’s different histo-
ries, the importance of the buildings and objects for
which they are responsible and the impact on society,
measured in terms of the number of visitors and users,
of each of them. He proposes creating two national
museums, one for natural sciences and one for social
sciences, through a merger of the existing museums of
history, ethnology and science and technology.  

1. Serradora d’Alòs d’Isil de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu. Fotografia: Ecomuseu de les Valls d’Areu
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la localització i gestió del patrimoni, de les dinàmiques culturals, i no,
predeterminadament, de les divisions administratives; sempre que, també,
es doni el màxim protagonisme a la població; sempre que es flexibilitzi el
mateix concepte de museu per eixamplar-lo a la gestió real del patrimoni
en totes les seves formes, i sempre que es treballi amb una idea (a partir
d’una delimitació territorial molt més aplicable, per exemple, que en els
museus nacionals), de patrimoni integral, on, òbviament, allò que conei-
xem com a patrimoni etnològic ha de tenir no tant un paper de diferen-
ciació sinó d’aglutinant territorial i temàtic (amb algunes puntuals excep-
cions). La Generalitat ha de preveure els problemes que es poden derivar
de la dificultat d’articulació territorial i no sols proveir recursos que facin
viable aquest vessant del sistema, sinó evitar les forces centrífugues i cen-
trípetes que poden obeir a interessos comprensibles però inconvenients.

Pel que fa als museus nacionals, el pla fa una declaració d’intencions rao-
nable: tancar el procés de creació de museus nacionals i racionalitzar-la,
però, paradoxalment, aquesta declaració no es tradueix en una proposta
fàcilment consensuable (com en part ja s’ha pogut constatar), ni diàfana-
ment lògica ni amb capacitat generativa, al meu entendre. En aquestes
breus consideracions em voldria centrar en el sistema de museus nacionals
i el paper que hi hauria de representar la gestió del patrimoni etnològic. 

Alguns fets semblen difícilment discutibles, com planificar conjuntament
el sistema de museus nacionals i no desmuntar el que ja existeix. En
aquest sentit, seria lògic i fàcilment consensuable sostenir en el pla el
manteniment dels tres museus nacionals actualment existents i la creació
de dos més, l’un de ciències (o d’història) naturals i l’altre ciències (o
d’història) socials, mitjançant la unió del Museu d’Història de Catalunya i
el mai nat Museu d’Etnologia de Catalunya, representat en aquest moment
per la Xarxa de Museus d’Etnologia.

Tanmateix, l’opció del pla no és aquesta, sinó la de mantenir només dos dels
museus nacionals actualment existents (el Museu Nacional d’Art de Catalunya
i el de la Ciència i la Tècnica) i integrar el Museu d’Arqueologia de Catalunya
dins el futur Museu Nacional de Ciències Socials o Museu Nacional d’Història,
Arqueologia i Etnologia, com l’anomena el Pla de Museus (m’estimo més no
comentar altres noms que han aparegut als mitjans, perquè oficialment no
consten i ens distraurien de la qüestió principal).

Aquesta opció planteja molts problemes i, al meu entendre, repeteixo, no
en resol cap i, lluny de tancar el sistema, el deixa obert i esgarriat.

Entenc que el pla pretén combinar una dicotomia elemental (naturalesa-
societat), amb el respecte a les institucions preexistents: MAC, MNAC,
mNACTEC. Això es podria fer a partir d’una planificació purament con-
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ceptual, que implicaria incorporar, conceptualment, l’art, l’arqueologia i la
tècnica, juntament amb la història i l’etnologia dins de l’àrea d’un museu
global de la societat a Catalunya (l’art, la tècnica i l’arqueologia són fets
socials o generen patrimoni social de la mateixa manera que la història o
l’etnologia). En aquest cas, en termes de gestió, caldria establir adequada-
ment tant la independència de les diverses disciplines com les sinergies
que s’haurien de produir entre elles per explicar fets socials complexos.
Conceptualment, el Museu d’Història Natural hauria de procedir de la
mateixa manera, incorporant-hi les diverses disciplines de les ciències
naturals i cercant també l’equilibri entre independència i sinergies de les
institucions fundacionals (el Museu de Geologia i Zoologia de Barcelona,
l’Institut Botànic de Montjuïc i el Museu de Paleontologia de Sabadell).
Potser la dinàmica que haurà de crear el nou museu d’Història Natural a
partir d’institucions formalment més modestes que els actuals museus
nacionals podria ser un bon model (per analitzar i dialogar) per al (res-
pectem l’isomorfisme) Museu d’Història Social. Un model així tindria una
lògica impecable, en el pla estrictament conceptual, i crec realment que,
si arribés a funcionar, tindria també una gran virtualitat generativa, una
capacitat de parlar de maneres riques i innovadores de les realitats pre-
sents, passades i futures de Catalunya i del món. Però, òbviament, si s’a-
pliqués sense atendre a la realitat preexistent, difícilment aconseguiria de
ser consensuat.

Penso que, com ja preveu el pla, la realitat de la gestió del patrimoni cul-
tural a Catalunya obliga a fer alguna excepció, on no coincideixo amb el
pla és en quines. Em basaré en tres criteris el més objectius possibles per
sostenir els meus arguments: la trajectòria històrica de les institucions, la
importància del patrimoni moble i immoble que gestionen i la incidència
social, mesurada segons el nombre de visitants i usuaris de tota mena.

El Museu d’Arqueologia de Catalunya, juntament amb el Museu d’Art de
Catalunya, són els nostres museus més clàssics i més antics, fundats com
a tals en època de la Segona República. El seu origen és, tanmateix, molt
més reculat i es remunten al gust romàntic per l’art i les ruïnes. Cap nació
no s’ha definit sense comptar amb aquestes dues peces cabdals i
Catalunya no n’és una excepció. Des de Pau Piferrer, per posar un prece-
dent ben clar, les ruïnes i l’art formen una part essencial de la construc-
ció romàntica de la nació que institucionalitzarà el noucentisme. Encara
que ara ja no basem la nostra voluntat identitària en construccions
romàntiques i siguem molt més conscients de l’evanescència i complexi-
tat de les coses, aquestes institucions, com l’Institut d’Estudis Catalans, o
d’altres, es mereixen un respecte reverencial envers les generacions pre-
cedents, que, amb tot el seu esforç i la seva voluntat, les han fet possibles
i han permès que ens dotem d’uns instruments de gran eficàcia per a la
gestió de la cultura, fins i tot en els temps més obscurs.
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Ningú no discuteix la persistència del MNAC com una entitat indepen-
dent, que respongui de la seva gestió directament al Govern de la
Generalitat i els seus òrgans, ni per història, ni per l’interès de les seves
col·leccions, ni per la seva repercussió social en forma de visitants i usua-
ris. Les sinergies es poden establir perfectament sense haver d’estar dintre
d’una mateixa capsa, per conceptual que sigui. Sí que penso que el MNAC
(només ho apunto) hauria d’assumir l’encàrrec d’ordenar conceptualment
el patrimoni artístic de Catalunya, no sols mitjançant els anomenats
museus secció, sinó també mitjançant les fórmules d’articulació que en
cada cas i en cada moment siguin possibles i convinguin, respecte als
museus i monuments més visitats del país, com són el Museu Picasso, el
Museu Dalí, la Fundació Miró, la Fundació Tàpies, el MACBA, els monu-
ments modernistes de Barcelona i altres.

Sí que es discuteix, o, més ben dit, ni es discuteix, es dictamina la no-per-
sistència del MAC com una entitat independent en el mateix sentit del
MNAC. Els motius són difícils de comprendre i no vull fer cap especula-
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2 i 3. Amulets de protecció en una porta d’una
casa de Beget (Ripollès). Fotografia Pep Parer

4. Dona a la vora del foc, una imatge tradicional
pirinenca

5. Teler que va instal·lar Violant i Simorra a l’an-
tic Museu d’Indústries i Arts Populars (MIAPT)
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ció respecte a això. Històricament, el Museu d’Arqueologia de Catalunya
és tan o més important que el Museu d’Art. Les seves col·leccions, potser
en bona part mal ubicades i exposades, són prou rellevants, i sobretot ho
són alguns emplaçaments de primer ordre en la història de les civilitza-
cions mediterrànies, com Tarragona, Empúries o els principals establi-
ments ibèrics, per no esmentar també altres ciutats i monuments romans
arreu del país. Hi ha algun problema de titularitat i gestió important, molt
especialment el cas del MNAT. Però un problema, per enrevessat que sigui,
és una cosa que es pot resoldre, amb paciència i tenacitat, que no pot ser
mai un apriorisme que hagi de tòrcer tota una política, en aquest cas, la
planificació museística de Catalunya. També la repercussió social en ter-
mes d’usuaris i visitants avala la singularitat del MAC i això que, en
aquest sentit, entenc que queda molt de camp per córrer. Però encara hi
ha altres consideracions per fer respecte de la conveniència de mantenir i
potenciar la independència del Museu d’Arqueologia i que esmentaré
breument. Una d’elles és la possibilitat d’ubicar el centre del seu sistema
fora de Barcelona, a Tarragona idealment, amb la qual cosa es contribui-

5
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ria a l’anhelada descentralització de les principals institucions del país. I,
en un altre sentit, en negatiu, el pes desequilibrant i difícilment compen-
sable que una estructura tan consolidada com la del MAC tindria enfront
de partenaires molt més precaris dins d’un museu de societat, o de cièn-
cies socials, com serien el Museu d’Història de Catalunya, sense tradició
ni col·leccions, i el Museu d’Etnologia de Catalunya, que ni tan sols exis-
teix. En aquest mateix sentit, la inclusió del MAC en un museu de socie-
tat determina, a la pràctica, un discurs historicista, on se cerca en el pas-
sat l’explicació del present, argument científicament més que discutible.
El mateix document, si no ho diu, ho deixa entendre: El discurs del museu
[d’Història, Arqueologia i Etnologia] pot ser diacrònic (des de la prehistò-
ria fins avui) o temàtic (el paisatge, les migracions, l’habitatge, etc.), però
aprofundint fins a les arrels temporals més profundes d’aquests temes, de
manera que puguem veure com han anat canviant les realitats al llarg del
temps. No em puc estendre més en aquestes qüestions, però, per dir-ho
gràficament, no crec que per explicar la lluita obrera a la Catalunya con-
temporània o la deslocalització industrial, ens calgui estudiar l’esclavatge
a l’antiguitat clàssica o la difusió tecnològica del neolític, ni viceversa. Les
sinergies, en tot cas, sempre que convinguin, estan assegurades.

No es pot dir el mateix del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Deixem clar d’entrada, perquè tampoc no hi puc entrar en profunditat, que
no té cap tradició històrica (en comparació amb el MNAC, el MAC, i tants
altres museus de Catalunya), ni una repercussió social comparable en
forma de visitants i usuaris. El mNACTEC treballa amb la idea de sistema,
en el qual es compten actualment una vintena d’instal·lacions (i va crei-
xent), moltes de les quals no són museus registrats. La realitat és que, a
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6. Cartell del Museu de les Mines de Cercs.
Fotografia: Museu de les Mines de Cercs

7. Visió nocturna de la seu del mNACTEC.
Fotografia: arxiu mNACTEC (Teresa Llordés)
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hores d’hora, compta amb sis museus secció, tres dels quals aprovats fa
pocs dies. Aquests museus i aquestes col·leccions, els uns i els altres, el
conjunt de l’anomenat sistema, tenen un nombre de visitants variable,
amb una gran incidència del públic escolar, però amb xifres d’una certa
consideració només en alguns centres com Terrassa, Capellades, etc., i en
cap cas suficient per generar fluxos turístics propis. Aquest apartat reque-
riria una atenció particularitzada, atesa la insistència del Sistema del
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a promoure el turisme
industrial (el Museu Industrial del Ter acull ara una exposició promoció
ben àmplia respecte a això). El turisme, com sap tothom qui s’hi dedica,
requereix crear productes i situar-los en el mercat, amb les infraestructu-
res i els serveis corresponents, i això és incapaç de fer-ho el Sistema del
mNACTEC. El turisme industrial no ha estat capaç de contribuir a crear ni
un sol hotel a Catalunya. 

Cal aclarir que el mNACTEC, malgrat el seu nom, no és un museu de la
ciència, a la manera del CosmoCaixa, el Domus de la Corunya o La Villette
de París, de cap manera. És un museu de la industrialització de Catalunya.
A les mateixes instal·lacions vinculades al sistema, el concepte més recu-
rrent és patrimoni industrial. I això seria perfecte, perquè el sistema del
mNACTEC (vaig a la pota que ens faltava) gestiona un important reperto-
ri bàsicament d’instal·lacions industrials i protoindustrials. El problema és
que es tracta d’un repertori d’edificis, obres d’enginyeria, màquines de
tota mena, però amb la terrible absència de les persones. És com si les per-
sones fossin definitivament mortes, fins i tot patrimonialment mortes,
convertides potser en maniquins i fotografies, amb cases vestides de vega-
des amb una museografia naïve, més pròpia dels anys trenta. El tema és
greu, molt seriós: les persones que fan possible la industrialització de
Catalunya estan, d’una banda, reduïdes a la seva única dimensió de tre-
balladors i, de l’altra, la seva presència és fantasmagòrica. Preguntes i els
guies t’expliquen fets, de vegades terribles, sobre les condicions de treball,
no saben res més, i els audiovisuals t’ensenyen els amos inaugurant les
fàbriques i adquirint honors nobiliaris. Al Museu de les Mines de Cercs (un
dels més recents del sistema), el cartell promocional és la fotografia d’uns
joves miners, amb la vagoneta, les seves làmpades, la seva roba de treball,
una cigarreta als llavis, un posat càndidament fatxenda. Al museu i al tros
de mina que s’ensenya ens expliquen com treballaven, quins perills
corrien… fins i tot sabem que les dones havien de parir molts fills perquè
es morien joves, però, aquests homes i d’altres, i les seves dones, i els seus
pares i els seus fills i les seves filles… qui eren? Què pensaven de la seva
vida? Tenien aspiracions i temors? S’enamoraven? Es casaven per conve-
niència? En què creien? Com esmerçaven el temps que no passaven a la
mina? Com eren les seves festes? Quins avatars els va tocar viure? Fins a
quin punt havien d’abaixar el cap davant de l’amo, dels encarregats, de
qui més? I si en algun moment es van revoltar, com sembla, per què? En
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quina conjuntura econòmica i social? I com es van organitzar? I com se’n
van sortir?… Són tantes les coses que mai no sabrem d’aquestes persones,
o de les que anaven a treballar des de Castellar de n’Hug fins a la fàbrica
del Clot del Moro, dues hores de camí glaçat a l’hivern, agafant-se de les
mans perquè el torb no els estimbés en els trams més perillosos… I d’a-
quests ni tan sols sabem si es van revoltar. Història, etnologia i tècnica
haurien de treballar estretament lligats, això sí, per explicar la vida del
poble: dones i homes, amos i treballadors, joves i vells… el present, el pas-
sat recent i el futur immediat de la nostra societat i no sols per tornar a
la vida aquells fantasmes que ara volten entre les màquines i el sembrats,
sinó per plantejar-nos tots plegats, des de les diferents perspectives disci-
plinàries, per què la nostra vida és com és i quins reptes ens esperen, com
a persones, com a societat, com a poble…

En aquests moments la cooperació és nul·la, gairebé negativa. En poso un
parell d’exemples: un dels museus més enyorats per integrar la Xarxa de
Museus d’Etnologia és el Museu de Ripoll, degà dels museus etnològics de
Catalunya, que ara està tancat i en procés de remodelació. El Museu de
Ripoll sempre ha explicat el tractament del ferro i ha mostrat el funcio-
nament de la farga catalana. Prop de la seu del museu es conserva una
farga, que calia restaurar. Doncs bé, la restauració de la farga ha estat ini-
ciada pel mNACTEC i està integrada en el seu sistema. El dia que es reo-
bri el Museu de Ripoll, el visitant què s’hi trobarà? Un museu que forma-
rà part del Museu d’Arqueologia, Història i Etnologia (incloent-hi la repro-
ducció d’una farga)? I una farga que formarà part del Museu de la Ciència
i la Tècnica? (amb tractaments museogràfics i explicacions completament
diferents)… Al Pallars Sobirà, en dues valls pràcticament veïnes, hi ha
dues serradores hidràuliques: l’una que funciona i depèn del mNACTEC a
Àreu i l’altra, pràcticament clònica, a Alòs d’Isil, que pertany a
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (i per tant, al futur Museu d’Arqueologia,
Història i Etnologia), que funcionava però ja fa temps que ha deixat de
funcionar per manca de recursos. Quan es faci el nou museu i si hi torna
a haver recursos, es mantindran les dues fargues en funcionament, en
detriment de tantes altres necessitats patrimonials? I de paradoxes com
aquestes, en podríem anar recuperant arreu de Catalunya.

No. No té cap lògica mantenir el Museu de la Ciència i la Tècnica separat de la
Història i de l’Etnologia, encara menys que implicar-hi l’Arqueologia o l’Art.

Aquesta reflexió que he desgranat en el fons no és ben bé meva. Com
algun lector deu haver intuït, en aquests darrers paràgrafs, m’he anat
guiant per l’obra escrita i museística d’un pallarès autodidacte que, tan-
mateix, va aprendre al costat dels millors mestres que voltaven pels
Pirineus, com Fritz Krüger, a parlar dels homes i les dones mitjançant les
paraules i les coses. I així va escriure i va fer museologia i ens va expli-
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car la seva societat pirinenca des dels estris i les tècniques més elementals
fins a l’art popular, la cultura infantil, les relacions socials i les creences.
Em refereixo, és clar, a Ramon Violant i Simorra, que va fer del Museu
d’Indústries i Arts Populars de Montjuïc un exemple de tractament inte-
gral del patrimoni, a la manera del seu temps. Violant es pot dir que esta-
va sol. Ara, historiadors, científics, tècnics i antropòlegs podem treballar
conjuntament (amb totes les independències i sinergies internes i externes
que convinguin) per crear a Catalunya un gran museu de societat. 

Perquè les coses són com són i Catalunya és Catalunya i té una vida pre-
sent i recent que necessita una atenció específica. No ens valen models
d’altres països on el procés colonitzador s’ha sobreposat a civilitzacions
indígenes preexistents, com seria el cas dels museus de la civilització del
Quebec o d’Ottawa, com no ens valdria tampoc la imitació de processos
nascuts de la transformació dels primitius en artistes primers, com al
Museu del quai Branly. Són models enlluernadors però llunyans en tots els
sentits, que obeeixen a altres processos, altres necessitats, altres culpes i
altres projectes. Nosaltres tenim els nostres i oblidar-los tindria el cost
inassumible d’apartar-se de la societat.

La meva proposta, doncs, és que es creïn dos grans museus àrea de caràc-
ter nacional, l’un de ciències naturals, amb les institucions que hem dit i
les que més endavant s’hi vagin afegint, i l’altre de ciències socials, amb
el Museu d’Història, el d’Etnologia i el de la Ciència i la Tècnica, i d’altres
que més endavant s’hi puguin anar integrant. I que es respectin els dos
vaixells insígnia que ens van deixar com a llegat els nostres avantpassats,
tan propers encara: el Museu d’Art i el d’Arqueologia, potenciant-los i exi-
gint-los el paper capdavanter que han de representar en el nostre sistema
global. I sobretot (temps hi haurà de parlar-ne), que sapiguem afinar bé
els instruments per tal que, al territori, la gestió del patrimoni sigui una
empresa capaç d’unificar i promoure esforços i de crear vincles d’identi-
tat. I també perquè sistema territorial i sistema nacional s’arribin a arti-
cular naturalment com un tot: la Catalunya patrimoni, en la qual el patri-
moni etnològic té un paper essencial per relligar tots els elements. 

El projecte és engrescador, però molt delicat. Poden ser temps d’esperan-
ça o de fracàs i tot plegat pot dependre d’una decisió mal presa o a des-
temps. El Pla de Museus parla de “tancar un sistema de museus encara
obert i fins ara mai del tot definit”. Que així sigui, però no el tanquem en
fals, perquè seria un fracàs que, després de tant de temps i de tanta frus-
tració, ja no ens podem permetre.
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LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA: UNA EINA ÚTIL

Entenem per conservació preventiva un conjunt de mesures que es prenen
per prolongar la vida dels objectes o obres d’art d’un museu i, alhora, evi-
tar-ne la degradació natural o accidental, tot incidint sobre les causes pro-
bables del seu deteriorament. En aquest sentit, l’actuació preventiva prio-
ritza la intervenció sobre l’entorn que interactua amb l’objecte (s’evita
tractar la peça de manera individual i isolada), per tal de tenir una visió
global del medi que l’envolta i, d’aquesta manera, poder controlar les pos-
sibles amenaces que provoquen el deteriorament.

Gaël de Guichen fa servir en diverses ocasions aquesta definició sobre les dife-
rències entre conservació curativa i preventiva: «Mentre que la conservació
curativa pretén aportar solucions sobre la degradació comprovada i els danys
verificats, la conservació preventiva, idealment, apunta a exercir una acció
sobre les causes de la degradació» (D A, 1994, p. 9). Amb aquesta i altres defi-
nicions fetes amb anterioritat, el concepte de conservació preventiva s’ha difós
i propagat ràpidament mitjançant infinitat de cursos, conferències i publica-
cions. Per tant, el seu coneixement, si més no teòric, és present en la majoria
dels museus, cosa que ha creat un nou corrent i una presa de consciència per
part dels professionals, que comporta un vertader canvi de mentalitat. 

Avui, tots sabem que quan es parla de conservació preventiva no sols ens
referim a una ciència que es dedica a la mesura i la interpretació de les

IGNASI MILLET BUENAVENTURA
Director tècnic d’STEM, SL (Serveis Tècnics i Equipaments per a Museus)

Repensant la conservació
Les noves tecnologies aplicades 
a la conservació preventiva

1

El autor pone de manifiesto los esfuerzos y avan-
ces llevados a cabo en materia de conservación
preventiva, aunque la implantación de las nuevas
tecnologías en este campo es todavía muy reduci-
da y minoritaria en nuestro país. A pesar de la
sensibilización que ya existe en nuestros museos
hacia esta disciplina, se hace necesaria una reno-
vación integral en la forma de concebirla y apli-
carla. Para conseguirlo, el autor apuesta por las
nuevas tecnologías, la innovación y la formación
del personal. Concluye, en última instancia, que es
preciso hacer un plan estratégico de la conserva-
ción preventiva en Cataluña, y como consecuencia
aumentar los recursos que las administraciones
destinan hasta ahora.

The author describes the work that has been done and
the advances that have been made in the field of pre-
ventive conservation, even though the impact of the
new technologies on it is still small in our country and
it is still the exception. Even though our museums are
already attentive to this discipline there needs to be a
root and branch renewal of the ways it is conceived
and applied. To achieve this the author proposes the
application of new technologies, innovation and staff
training. He concludes that there is a need for a stra-
tegic plan for preventive conservation in Catalonia,
and hence an increase in the resources which the
public authorities have hitherto devoted to it.

1. Procès de desembalatge d’una de les peces que formaven part de l’exposició «Els Guerrers de Xia’n», Fòrum de les Cultures 2004. Fotografia: Ignasi Millet
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dades climàtiques, sinó que es tracta d’una eina interdisciplinària, que
abasta tots el àmbits del museu i, per tant, la seva aplicació correcta ens
garanteix la pervivència en el futur de les nostres col·leccions.

LES NOVES TECNOLOGIES I PRÀCTIQUES EN CONSERVACIÓ
PREVENTIVA

L’any 1886, la National Gallery de Londres va prendre la determinació de
regular l’entrada de visitants al museu en horari nocturn. La preocupació
dels tècnics estava motivada, fonamentalment, per l’elevada contaminació
que patia Londres des de l’any 1850 a causa de la revolució industrial, la
qual provocava un elevat grau d’humitat i de pol·lució. De la mateixa
manera, van considerar, també, que la gran quantitat de visitants que
rebia la institució i l’ús d’importants nivells d’il·luminació artificial podien
tenir efectes perjudicials sobre les col·leccions del museu.

Des d’aquesta experiència pionera, el concepte i les pràctiques de conser-
vació han experimentat una lenta evolució. Tanmateix, fins fa aproxima-
dament vint-i-cinc anys, la conservació preventiva com avui l’entenem
era poc coneguda per la majoria dels professionals dels museus.

Ja en les primeres publicacions de Thomson1 i Plenderlehit2 dels anys sei-
xanta i setanta, es plantejava de manera concreta la necessitat de contro-
lar el clima als museus i adoptar mesures preventives. D’aleshores ençà, la

1 Thomson, a través de diferents publicacions, fa
referència a la necessitat de controlar específica-
ment el clima en els museus, establint diferents
paràmetres en funció del tipus de col·leccions i de
les diferents zones climàtiques del món. 

2 Plenderleith i Philpott parlen dels efectes del
clima en els museus i dels danys produïts sobre els
objectes a causa de la variació del clima.

2

3 4

5

2, 3, 4 i 5. Treballs de conservació i inspecció.
Fotografia: Ignasi Millet
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preocupació per la conservació de
les col·leccions per sobre de l’objec-
te individual va anar calant, i pro-
gressivament la presa de conscièn-
cia cada cop fou més important. 

Amb tot, es pot considerar que el
punt de partida del concepte
modern de conservació preventiva
no es materialitza fins a la confe-
rència monogràfica organitzada a
París per l’ARAAFU, l’any 1992.3

Partim de la premissa que la conser-
vació preventiva és una ciència
interdisciplinària que implica un tre-
ball en equip i la col·laboració d’un
nombre important de personal espe-
cialitzat en les diverses àrees o fun-
cions del museu. Dins d’aquest ampli
conjunt de tasques interrelacionades,
les noves tecnologies hi tenen un
paper molt important, per tal com es desenvolupen essencialment en deu
àmbits, que configuren el marc d’actuació de la conservació preventiva
moderna i que necessàriament haurien de formar part de les prioritats de
qualsevol iniciativa museística contemporània:

• Estabilitat ambiental i clima 

• Seguretat

• Edifici i instal·lacions

• Manipulació

• Gestió i planificació

• Difusió

• Formació permanent

• Diàleg interdisciplinari

• Documentació

• Cura i manteniment de la col·lecció

Entre aquests àmbits, em sembla particularment important destacar
aquells que pertoquen a l’estabilitat ambiental, la seguretat, l’edifici i les
instal·lacions i la cura i el manteniment de la col·lecció.

3 Primer col·loqui internacional que debat exclu-
sivament l’estat de la qüestió sobre la conservació
preventiva celebrat a París, l’any 1992.

4 ERHARDT, D., TUMOSA, Ch.S., MECKLENBURG,
F., en diversos estudis realitzats per l’Smithsonian
Intitution, Washington, qüestionen el nivell cien-
tífic dels paràmetres recomanats pel que fa al
clima dels museus i aporten nous punts de vista
que hem de tenir en compte; així ho expliquen en
la seva conferència “Appliying science to the ques-
tion of museum climate”  Museum Microclimates,
realitzada a Copenhaguen al novembre del 2007.

CONSERVAR ES TASCA DE TOTS

1 ESTABILITAT AMBIENTAL

 2 SEGURETAT

3  EDIFICI
INSTAL.LACIONS

4 MANIPULACIÓ

5 GESTIÓ I  PLANIFICACIÓ

  6 DIFUSIÓ

7 FORMACIÓ

8 DIÀLEG
INTERDISICPLINAR

9 DOCUMENTACIÓ

10 CURA DE LA
       COLECCIÓ
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Mesurar i controlar la temperatura, la humitat relativa, la llum, l’aire i la
pol·lució d’un museu són els punts que històricament s’han identificat més
amb la conservació preventiva. Però les mesures i els nivells estàndard defi-
nits han anat canviant en funció dels diversos estudis i les diferents anàli-
sis, que pretenien establir un valor fix i un nivell òptim en tots els casos.

Erhardt, Tumosa i Mecklenburg,4 entre d’altres, han qüestionat els inflexi-
bles paràmetres tradicionalment recomanats d’humitat relativa i tempera-

5 Així, inicialment, defensava com a òptim un
valor del 55% HR. Tanmateix, cal considerar que
aquesta xifra va ser escollida en gran mesura per-
què coincidia amb la meitat de la que va ser con-
siderada zona de seguretat o de risc, i que s’havia
establert entre el 70% HR i el 40% HR. 

7

8

9 10
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tura, que s’han estat aplicant fins al dia d’avui. Fins i tot, el mateix
Thomson va anar modificant al llarg del temps les seves recomanacions
sobre els paràmetres de la humitat relativa.5

Avui dia tothom sap que l’important és l’estabilitat ambiental de les peces,
és a dir, el seu historial climàtic. En conseqüència, preval el manteniment
del clima que permet conservar l’obra en bones condicions, encara que els
valors siguin més flexibles i s’allunyin dels paràmetres establerts.

Fa vint anys, per tal de fer un seguiment dels valors climàtics ambientals,
la majoria de museus disposaven de termohigrògrafs manuals, que ens
donaven la informació en un full que calia interpretar per posteriorment
poder actuar. Avui per avui, el mercat ofereix una gran quantitat d’ins-
trumentació ambiental que permet tenir les dades climàtiques a temps
real: entre d’altres, aparells que enregistren la humitat i detecten els flu-
xos mediambientals en funció del clima exterior i dels visitants, o que
centralitzen i analitzen la informació en el moment. 

En definitiva, aparells que permeten complir els tres passos previs fona-
mentals per assegurar el control del clima d’un museu:

• Determinar els efectes de l’ambient sobre materials i objectes. 

• Fixar els límits climàtics sobre la base dels resultats del punt 1,
tenint en compte el tipus de col·lecció, l’edifici, la climatologia local
i l’economia. 

• Mantenir un bon sistema de monitoratge ambiental d’acord amb els
resultats del punt 2. 

11 12

7, 8, 9,10, 11 i 12. Diversos treballs de conservació
preventiva. Fotografia: Ignasi Millet 
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Les noves tecnologies han permès un avenç molt significatiu en el control efec-
tiu del clima dels museus, i alhora han contribuït a revisar els paràmetres ambien-
tals tradicionalment recomanats. En els darrers anys, les innovacions en aparells
d’aire condicionat, en electrònica i en ecoconsum han anat definint un altre tipus
d’actuació més precisa, més econòmica i més ecològica. D’aquesta manera, hem
passat de grans instal·lacions de clima centralitzades, sovint amb un dimensionat
excessiu i amb manteniments costosos, complexos i que no garanteixen els parà-
metres prefixats, a solucions de disseny de clima sectorial, que integren aparells
més petits, menys complicats, més econòmics i amb distribucions més sostenibles. 

Més enllà del clima, cal considerar, també, com a agent ambiental important,
el factor de la il·luminació, pels efectes que les seves radiacions poden gene-
rar sobre les peces. En els darrers temps ens trobem amb moltes novetats tec-
nològiques en aquest sentit. En pocs anys, hem passat dels sistemes més
nocius de focus incandescents i fluorescents als moderns sistemes de la
microelectrònica de LEDS, tecnologia molt superior a la de l’etapa prèvia, pro-
tagonitzada per la fibra òptica. Aquests darrers avenços han permès, per
exemple, incorporar la il·luminació a l’interior de les vitrines amb la garantia
que tingui una baixa incidència en la temperatura i la humitat.

13
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De la mateixa manera, ja es pot assolir un filtrat de la radiació de la llum
ultraviolada a 0 mw/lumen, encara que en molts fulls de préstec d’obres per
a exposicions temporals es continuen exigint els 70 mw/lumen, cosa que fa
palesa la manca d’integració entre les possibilitats reals de les noves tecno-
logies i les pràctiques dels museus.

Pel que fa a l’àmbit de la seguretat, són remarcables els nous sistemes inte-
grats, que incorporen tots els paràmetres mesurables en un sol comanda-
ment: senyals d’incendi, control d’accessos, paràmetres ambientals, etc.
També són destacables les més modernes tecnologies de captació i enregis-
trament d’imatges que, mitjançant videosensors, detecten variacions sobre
una escena consignada (amb els paràmetres seleccionats que, com a patró
de seguretat, permeten discriminar entre situacions normals i de risc). 

En el mateix àmbit, cal assenyalar, també, la creixent implantació dels plans d’e-
mergència, que necessàriament han de formar part d’un Pla General de Gestió
Integral de Riscos del museu, orientat tant a l’edifici com a les col·leccions i les
persones. En aquest tipus de pla es preveuen protocols d’actuació i es valoren
prioritats i necessitats que permeten afrontar qualsevol situació d’emergència

6 Els accidents i les catàstrofes formen part de la
nostra vida quotidiana i és difícil poder preveure-
’ls. En els darrers anys, les diverses situacions i els
conflictes bèl·lics de diferents països (Afganistan,
Bòsnia, Iraq) han portat l’ICOM a la creació dels
MEP (Programes d’Urgència en els Museus), amb
la col·laboració d’altres institucions com l’ICROOM
i el Getyy Institut Conservation, sota el marc del
Comitè Internacional de l’Escut Blau (ICBS). La
seva funció és la de facilitar les eines i la forma-
ció necessàries per poder desenvolupar a escala
local els plans d’emergència de cada museu.

14

13. Supervisió del procés de reembalatge de les
peces durant el desmuntatge de l’exposició Els
Guerrers de Xia’n. Fotografia: Ignasi Millet 

14. Treballs d’anàlisi climàtica de les pintures
murals de Goya de l’ermita de San Antonio de la
Florida. Fotografia: Ignasi Millet
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amb garanties. En aquest camp, ha constituït una veritable aportació tecnològi-
ca el programa MEP6 de l’ICOM, que facilita, a través d’Internet, diversos models
i patrons per tal que els museus puguin desenvolupar el seu propi pla d’emer-
gència, adaptant-lo a les necessitats específiques de la institució.

En relació amb el tema de l’edifici i les instal·lacions, les novetats més
rellevants incideixen en l’optimització de recursos pel que fa a magatzems
centralitzats i compartits entre diversos museus. 

En la meva opinió, un exemple particularment reeixit d’aquesta nova ten-
dència és el model del Museum Discovery Center de Leeds7 (Regne Unit).
Es tracta d’un edifici de nova planta destinat a serveis i magatzems visi-
tables, que acullen col·leccions de geologia, antropologia, arqueologia,
ciències naturals i història social dels diversos museus de la regió. 

Aquest edifici singular ha estat dissenyat amb les més modernes tecnolo-
gies, per tal de garantir les millors condicions de conservació preventiva
(seguretat, conservació ambiental, control de plagues, etc.). Així, entre els
seus equipaments innovadors, compta amb sales de consulta per a con-
servadors, laboratoris de restauració i espais habilitats per atendre emer-
gències en cas d’inundació o altres catàstrofes, com ara una moderna
cambra de congelació per aturar processos de deteriorament per putrefac-
ció, proliferació de fongs i altres atacs microbiològics.

7 Leeds Museum Discovery Center és una institu-
ció creada pel Leeds City Council per unificar i
donar un servei únic als museus locals del comtat
de Yorkshire (Regne Unit).
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Finalment, en aquest breu repàs sobre les novetats contemporànies en conserva-
ció preventiva, i en relació amb l’eix de la cura i el manteniment de les col·lec-
cions, d’entrada cal deixar constància de la importància que ha tingut l’aplicació
de nous programes de gestió de dades per al registre i la documentació del patri-
moni, en la mesura que l’accés a aquesta informació constitueix una eina clau per
garantir la preservació del valor, tan material com immaterial, dels objectes.

D’altra banda, cal esmentar, també, els nous productes de conservació, que
en ocasions han esdevingut solucions veritablement revolucionàries. Un
cas paradigmàtic és el de l’Art Sorb®, que, en condicions d’aplicació ade-
quades, ens permet regular amb plenes garanties la humitat relativa d’un
volum d’aire limitat i, per tant, l’entorn d’un objecte. 

En la mateixa línia, també ha estat de cabdal importància el desenvolu-
pament que s’ha produït en general en relació amb els materials de pro-
tecció i embalatge, i en particular en el disseny de les caixes de transport.
Mitjançant la utilització de sofisticats sistemes de protecció i d’instru-
ments de mesura d’impactes i vibracions, s’ha aconseguit preveure i con-
trolar significativament els factors de risc en el transport d’obres d’art.

Finalment, pel que fa a materials, em sembla interessant remarcar l’apli-
cació de dos tipus de teixits filtrants que actuen de manera preventiva en
la protecció dels objectes. Es tracta del Bacterarte®, que actua com a
barrera efectiva enfront d’atacs per fongs i bacteris, i del Zorflex®, filtre

15 i 16. Aparells de mesurament de la temperatu-
ra i la humitat: termohigrògrafs i datalogers.
Fotografia: Ignasi Millet

17. Vitrina de control climàtic passiu per al Crist
de Mijaran. Fotografia: Ignasi Millet

18 i 19. Aparells de mesurament: luxòmetre i ter-
mohigrògraf Fotografia: Ignasi Millet

20. Vitrina de control climàtic per a l’exposició
Cultura, cultures al Museu de Montserrat. Fotografia:
Ignasi Millet

20



de carbó actiu eficaç contra les emanacions tòxiques i els agents conta-
minants. 

A més dels productes, les noves tecnologies han incidit, també, en una
branca molt particular del manteniment de les col·leccions com és l’estu-
di del seu estat de conservació. Més enllà de les sofisticades tècniques
analítiques aplicades al coneixement material i a la diagnosi de patolo-
gies, el seguiment exhaustiu de l’estat de les obres d’art, especialment en
casos d’itinerància, s’ha desenvolupat de manera creixent en els darrers
anys, amb suports tecnològics cada vegada més sofisticats, entre els quals
destaca la fotografia digital. 

LES NOVES TECNOLOGIES DE LA CONSERVACIÓ A CATALUNYA 

A Catalunya, la implantació de les noves tecnologies aplicades a la conservació
és encara molt reduïda i minoritària. Malauradament, només uns pocs museus
d’arreu del país coneixen i apliquen les possibilitats que aquestes ofereixen.

Des de la meva experiència de vint-i-cinc anys com a empresari especia-
lista en temes de conservació i com a professor d’un màster universitari
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21. La fragilitat de determinades peces requereix
extremar les mesures de conservació. Aixovar
funerari d’època prehistòrica de l’enterrament de
la Cova des Càrritx, Menorca. Consell Insular de
Menorca. Fotografia: Ignasi Millet 



en museologia, crec que les causes d’aquesta realitat són molt diverses i
que afecten els diferents nivells de responsabilitat que incideixen en l’ac-
tivitat museística del país.

Una primera causa té a veure amb la manca crònica de recursos econò-
mics que pateixen els museus catalans, la qual, llevat de poques excep-
cions, els impedeix accedir a determinades tecnologies d’última generació
que ofereix el mercat. Aquesta circumstància està estretament lligada al
feble recolzament institucional que, des dels diversos nivells de l’admi-
nistració del país, s’ofereix als professionals dels museus en matèria de
conservació preventiva.

Un segona causa es relaciona amb les deficiències en planificació i amb
l’estat de manteniment de les instal·lacions de molts museus catalans. En
aquest sentit, vull remarcar especialment que en molts d’ells no hi ha cap
previsió de millora dels equipaments i dels seus continguts. 

La manca de formació especialitzada, de reciclatge i, fins i tot, de cons-
cienciació, de molts tècnics, conservadors i conservadores dels museus,
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22. Edifici del Leeds Museum Discovery Center.
Fotografia: Ignasi Millet 



esdevé també un escull important, que provoca que la conservació pre-
ventiva no sigui una qüestió prioritària. 

En aquest sentit, com assenyala Lídia Font (2006, p. 40-41), es fa evident el
desfasament que, en molts museus, es produeix entre la teoria i la pràctica. 

Tanmateix, algunes experiències desenvolupades arreu del país al llarg
d’aquests darrers cinc anys em porten a creure que alguna cosa està can-
viant en aquest panorama. Entre elles, pel component innovador que ofe-
reixen, crec que pot ser interessant esmentar-ne cinc. 

La primera és l’aplicació de filtres de carbó actiu (que, com explicava
abans, actuen com a inhibidors dels agents contaminants) feta en les vitri-
nes del nou Museu de Lleida. Aquesta aplicació ha estat una iniciativa de
la restauradora Núria Gilart per tal de garantir les òptimes condicions de
conservació de les peces dins el mobiliari expositiu, i denota una nova
sensibilitat i presa de consciència en relació amb la utilització de les noves
tecnologies en el camp de la conservació.

Una segona experiència interessant és la nova organització, especialment
en matèria de conservació preventiva, que està implementant el Museu de
Montserrat. En aquest cas, cal destacar especialment la manera en què
s’està abordant el condicionament climàtic dels diferents espais del
museu. Així, concretament, cal esmentar que en el nou disseny s’ha fugit
de les macroinstal·lacions i s’han tingut en compte les particularitats de
cada espai, amb l’objectiu d’assolir un equilibri entre el consum i el ren-
diment de les màquines de clima (aire condicionat), i això sense crear
incompatibilitats amb els sistemes d’humidificació i deshumidificació.
D’aquesta manera, s’han garantit, també, les renovacions d’aire exterior,8

sense alterar els paràmetres climàtics consignats. Finalment, cal assenya-
lar, també, que la implementació s’està realitzant de manera planificada,
a partir d’un marc de prioritats prèviament definides que denoten un bon
ús dels preceptes i de l’aplicació de la conservació preventiva.

La implicació del Conselh Generau d’Aran en la preservació in situ de les
majestats romàniques de Mijaran Salardú i, mitjançant sengles projectes
de seguretat, conservació i museografia, constitueix un tercer exemple
digne de ser conegut, especialment pel canvi de mentalitat que denota en
una institució local que no disposa d’excessius recursos. En el cas de
Mijaran, la intervenció ha consistit en el disseny d’una vitrina que incor-
pora els últims materials i les noves tecnologies, oferint unes condicions
idònies per resoldre les problemàtiques ambientals i de seguretat detecta-
des. La instal·lació aporta un ambient climàticament estable amb un sis-
tema de registre continuat per detectar qualsevol anomalia, compta amb
un sistema d’il·luminació integrat i respectuós amb els paràmetres reco-
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manats de llum visible i radiació ultraviolada i, d’altra banda, preveu
aquells dispositius necessaris per detectar possibles actes vandàlics. Tot i
tractar-se d’un espai de culte, no s’ha renunciat tampoc a incorporar en la
proposta general elements didàctics i de difusió, que contribueixen a posar
en valor el patrimoni i, per tant, n’afavoreixen la preservació en el futur.

També en el camp de les vitrines, s’han desenvolupat experiències interessants
en diversos museus, que suposen un altre exemple de transformació de les
pràctiques i les eines de conservació tradicionals en els museus catalans. 

Així, per exemple, a la Fundació Gala-Salvador Dalí de Figueres les obres
menys estables climàticament s’han integrat dins de CLIMABOX9 de la
manera més neutra i segura possible i, tot cercant els sistemes de subjec-
ció més idonis, s’ha arribat a solucions francament interessants. 

Un altre cas destacable és el del Museu d’Història de Catalunya on, cons-
cients de les deficiències que hi ha en el control del clima del museu, els
tècnics han apostat per un disseny de vitrines en les exposicions tempo-
rals que incorporen les últimes innovacions en il·luminació, que em sem-
blen altament eficients des del punt de vista de la conservació.

Finalment, i en un altre camp d’experimentació personal de novetats, vull
esmentar els Condition report o informes de conservació digitalitzats, imple-
mentats en ocasió de diverses exposicions, com ara la mostra Els Guerrers de
Xian, presentada dins del marc del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004.

L’ús de les noves tecnologies mitjançant la fotografia digital d’alta defini-
ció ha permès agilitzar de manera considerable la confecció dels informes
de conservació, cosa que ha facilitat el procés de confecció dels mapes de
danys de les obres. Amb aquesta tècnica, es poden comparar més de dues
mil imatges del procés de muntatge i desmuntatge de l’exposició, des de
la recollida de les obres fins al seu retorn a la Xina.

CAP A UN NOU MODEL DE CONSERVACIÓ 

L’any 2000, en el marc d’unes jornades tècniques al MACBA,10 ens vam
reunir més de vint-i-cinc professionals de la conservació preventiva d’a-
rreu de l’estat per tal de debatre sobre aquells aspectes que ens preocupa-
ven més. Bàsicament, la novetat que ens aplegava era analitzar i avaluar
l’anomenat programa Teamwork,11 una eina nova que permet valorar, mit-
jançant una sèrie d’exercicis i un petit qüestionari, la situació en què es
troba un museu pel que fa a l’aplicació de la conservació preventiva.

Durant tres dies vam analitzar les diverses problemàtiques que ens envol-
taven en el desenvolupament de la nostra pràctica professional i, a partir
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de l’experiència de la implantació del programa Teamwork al MACBA, que
el museu havia posat en marxa l’any 1998 a través de Sílvia Noguer i dels
representants de l’ICROM, Neal Putt i Cristina Menegazzi, consultora en
conservació preventiva.

Les conclusions de la reunió van posar de manifest el clàssic interès de la
conservació preventiva per mesurar i controlar les condicions ambientals
(temperatura, humitat relativa, llum), i la necessitat que els edificis que
acullen les col·leccions i on es fan les exposicions siguin adequats o esti-
guin adaptats per a aquesta finalitat. A més, van sorgir altres aspectes
inquietants que també afecten la preservació de les obres i que, sovint, es
troben a l’arrel de moltes de les problemàtiques de la conservació:

El ritme desmesurat en la programació i execució d’exposicions implementat
per molts museus, que afecta directament les obres d’art pels moviments
estressants que genera, i que multiplica el risc de deterioraments que poden
arribar a ser irreversibles. Certament, és difícil fer comprendre a conservadors,
comissaris i comissàries que les peces pateixen estrès i que això repercuteix
directament sobre la vida dels objectes de les nostres col·leccions.

La constatació que, malgrat els intensos esforços que s’han fet en els
darrers temps per difondre i conscienciar de la necessitat d’implementar
tots els preceptes de la conservació preventiva, a l’hora de la veritat la
realitat obre un abisme entre la teoria i la praxi. 

L’insuficient coneixement i divulgació entre el personal dels museus dels preceptes
de la conservació preventiva, així com l’escassa o nul·la tasca de sensibilització al
visitant sobre aquests, per manca de programes de difusió que els expliquin. 

La dificultat dels professionals responsables de la conservació preventiva
per reciclar-se i actualitzar la seva formació, com també per transmetre a
la resta dels professionals vinculats al museu les nocions necessàries per
al desenvolupament correcte de la seva tasca en matèria de conservació.

En definitiva, les conclusions d’aquesta i altres reunions celebrades al nostre país
en el decurs d’aquests últims anys posen de manifest la necessitat d’una reno-
vació integral en la manera de concebre i d’aplicar la conservació preventiva en
els nostres museus. Per aconseguir-ho, doncs, em sembla que cal abandonar ruti-
nes, apostar per les noves tecnologies i la innovació, fomentar la formació i el
reciclatge del personal, i planificar amb més cura la resolució de les problemàti-
ques de la conservació del patrimoni. En última instància, s’ha de fer un pla
estratègic de la conservació preventiva a Catalunya i, com a conseqüència, aug-
mentar sensiblement els recursos econòmics i humans que les administracions
fins ara hi destinen. La correcta conservació del nostre patrimoni i l’assoliment
dels estàndards internacionals en aquest camp així ens ho exigeixen.
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En aquest article exposarem el pla museològic del Museu de la Biblioteca
Nacional. Explicarem la gènesi i la necessitat del projecte, els criteris amb
els quals es va desenvolupar, els estudis de base que es van fer i es comen-
taran les opcions adoptades i les propostes dutes a terme. Aquest article
s’hauria de completar idealment amb la informació relativa al projecte
museogràfic, com també amb els criteris disciplinaris de selecció i repre-
sentativitat dels tipus de col·leccions i dels exemplars de cada col·lecció
seleccionats per a les seves rotacions en aquest museu. 

EL PUNT DE PARTIDA: LA REVISIÓ DEL MUSEU DEL LLIBRE

El passat 1 de febrer de 2007 s’inaugurava el Museu de la Biblioteca
Nacional, als baixos de la seva seu central del Paseo de Recoletos. El
Museu de la Biblioteca Nacional (d’ara endavant BN) té com a objectiu
principal convertir-se en un espai cultural que presenti els seus valors
com a institució al servei de tots els ciutadans, explicant-ne les funcions,
posant en valor els seus fons i les seves col·leccions i convertint-se en un
espai de programes públics i educatius, en la línia de modernitat que fa de
l’acostament i la integració en la societat un dels seus eixos principals que
va estar afavorit per aleshores directora de Rosa Regàs.

Si el projecte museològic és la peça central en la planificació de tot
museu, en aquesta ocasió té una importància especial, ja que el projecte
de nou museu es desenvolupa després del tancament d’un espai museístic
anomenat Museu del Llibre, que se situava a les mateixes dependències i

El Museu de la Biblioteca Nacional1

ELENA POL
Directora d’InterpretArt

MIKEL ASENSIO
Professor titular de Psicologia cognitiva de la Universidad Autónoma de Madrid 
1

Este artículo expone el plan museológico del
Museo de la Biblioteca Nacional: su génesis y la
justificación de la necesidad del proyecto, los cri-
terios con los que se desarrolló y los estudios de
base que se realizaron. Además, se comentan las
opciones adoptadas y las propuestas llevadas a
cabo. Este artículo debería completarse idealmente
con la información relativa al proyecto museográ-
fico, así como con los criterios disciplinarios de
selección y representatividad de los tipos de colec-
ciones y de los ejemplares de cada colección selec-
cionados para su rotación en este museo.

This article describes the museological plan for the
museum of the Biblioteca Nacional, its origins and
the justification of the need for the project; the

1. Museu de la Biblioteca Nacional. Sala dedicada a l’escriptura i els seus suports. Fotografia: Ángel Baltanar

1 Aquest text es basa en el projecte museològic
elaborat pels autors i encarregat per mitjà del con-
curs corresponent per la Biblioteca Nacional, men-
tre n’era director cultural Pedro Molina Temboury.
El projecte museològic va donar lloc a un concurs
de projecte museogràfic que va guanyar l’empresa
Expociencia, liderat per J. Garín, del qual els
autors van ser també els coordinadors externs fins
a la inauguració, amb la coordinació facultativa i
el desenvolupament de continguts per part de la
institució, Gema Hernández Carralón.
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que va ser inaugurat per la BN l’any 1995. L’antic Museu del Llibre va
comptar amb un pressupost de gairebé dos milions d’euros, una cosa
inusitada en aquell moment, i va rebre crítiques excel·lents en el moment
de la seva inauguració. Tanmateix, al cap de deu anys, es va haver de tan-
car per culpa d’importants problemes de sostenibilitat. 

Bàsicament, el Museu del Llibre tenia com a mínim quatre problemes fona-
mentals de partida. El primer afectava els recursos comunicatius, com els
audiovisuals, els teatres virtuals i els interactius. Aquest museu es va inau-
gurar el 1995, quan encara Internet i els mitjans digitals no s’havien
implantat. Aquests suports comunicatius havien estat un dels atractius prin-
cipals del Museu del Llibre en la seva inauguració. Realment potents i inno-
vadors en el seu moment, havien estat molt ben rebuts tant pel públic com
pels diferents professionals relacionats. Aquestes tecnologies van evolucio-
nar molt ràpid i, al cap de deu anys, eren tecnologies obsoletes. 

El segon problema era la quantitat i la qualitat dels originals que s’hi
exposaven. El Museu del Llibre s’havia concebut per proposar un recorre-
gut força exhaustiu per les joies bibliogràfiques de les col·leccions de la
BN. S’havia pensat en un muntatge de vitrines corregudes que recollien
més de 250 originals, la major part llibres que requereixen unes condi-
cions de conservació molt estrictes (no més de tres mesos a un màxim de
50 lux, temperatura i humitat constants i controlades, control de paràsits,
suports adients, neteja, etc.). Un cop passats aquests tres mesos, els origi-
nals han de ser retornats als dipòsits per a un període de reserva, en molts
casos de fins a dos anys. Això obliga a tenir un pla de rotació dels fons,
de manera que idealment aquests objectes sensibles siguin retirats i que-
din substituïts en l’exposició per fons similars. Aquest procés planteja
diversos problemes que mai no van ser resolts adequadament a l’antic
Museu del Llibre. En primer lloc, es fa necessària una programació que
afecta directament els diferents departaments responsables dels fons i que
s’han d’implicar en la previsió de rotacions, tot detectant i fomentant les
possibles substitucions, i anticipant les possibles absències de les peces per
préstecs a exposicions, recerca, restauració, etc. En segon lloc, cal un per-
sonal especialitzat i autoritzat que dugui a terme físicament la rotació. En
tercer lloc, és necessari que es compleixin les condicions de conservació
de manera estricta, a fi que els departaments no tinguin dubtes sobre la
qualitat dels ambients i del procés de rotació. L’absència de programació,
la manca d’implicació dels departaments, la manca de personal i els obvis
problemes de qualitat en les condicions de conservació a la sala van fer
que els originals fossin progressivament substituïts sense tenir, en molts
casos, una alternativa raonable per a la seva substitució. En el millor dels
casos, alguns originals van ser canviats per facsímils de gran qualitat,
però, amb el pas del temps, molts dels originals van ser substituïts per fac-
símils de qualitat dubtosa i d’altres van ser simplement retirats i van dei-

criteria according to which it was developed; and
the initial studies that were carried out. It goes on
to consider the options chosen and the proposals
that were carried out. Ideally, this article should be
complemented by information about the museolo-
gical project, as well as the criteria for the selec-
tion and representativity of the types of collec-
tions and of the examples from each collection
selected for rotating exhibition in the museum.
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xar buits notables. Tot plegat sense moure l’exposició, de manera que, en
moltes ocasions, els textos explicatius no recollien les noves circumstàn-
cies o simplement parlaven de llibres inexistents o d’altres peces diferents
a les que es recollien en aquell moment a les vitrines. El problema del
deteriorament de la quantitat i la qualitat d’originals exposats s’ha d’en-
tendre en el context d’una exposició que havia estat concebuda com una
exposició contemplativa, amb llum interior a les vitrines i foscor ambien-
tal, cosa que facilitava una lectura de posada en valor dels objectes que
no es corresponia amb la realitat quan aquests originals eren substituïts,
ja que la museografia no s’adaptava a la nova situació. Al cap de pocs
anys, era molt difícil rastrejar l’exposició inaugural que havia estat l’en-
veja d’altres biblioteques nacionals. El deteriorament progressiu d’aques-
ta situació finalment donava una imatge no adequada de la institució. 

Un tercer tipus de problemes va venir derivat d’una museografia poc acu-
rada, amb problemes estructurals, com el suport de l’aire condicionat sobre
el sostre de les vitrines, cosa que provocava vibració constant a l’interior,
problemes en el control de la temperatura i la lluminositat de les sales; però
també problemes funcionals, com el fet que la majoria de vitrines presenta-
ven amplis espais buits pels quals entraven pols i paràsits, o amb sistemes
d’obertura tan complicats que requerien diversos operaris i sistemes com-
plexos que dificultaven enormement l’accés i la rotació dels fons. 

És obvi que molts museus presenten problemes d’aquests tipus que es van
resolent i esquivant amb una gestió adequada. Per desgràcia, en aquest
cas, un quart problema va venir a sumar-se a aquesta situació. El museu
no va aconseguir consolidar una plantilla adient que en garantís el fun-
cionament adequat. Aquesta manca de projecte i de personal provocava
un buit en l’oferta de programes en què la visita autoguiada era pràctica-
ment l’únic format i possibilitat que s’oferia als diferents tipus de públics.
No se sap si com a causa coadjuvant o com a conseqüència necessària dels
problemes anteriors, el museu va anar acumulant un descens progressiu
de visitants, fins a situar-se en nivells realment baixos per a aquesta ins-
titució, cosa que va completar la deteriorada imatge del museu, fins al
punt que va aconsellar-ne el tancament en aquesta nova etapa de la BN.

EL CONCEPTE DE SOSTENIBILITAT PATRIMONIAL

El Museu del Llibre planteja, així, un dels problemes de sostenibilitat
patrimonial més importants generats en el nostre país de manera recent
en un museu de caire nacional. La sostenibilitat patrimonial (Asensio &
Pol, 2006, 2007) és un concepte modern i complex que es fonamenta en
la gestió i que explica la potència museística d’una institució i les seves
possibilitats de creixement sostenibles mantenint intactes les seves fun-
cionalitats i potenciant-ne les capacitats com a institució.
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La sostenibilitat patrimonial es basa en el concepte institucional, el qual,
en aquest moment, es materialitza en quatre instàncies successives, que
defineixen el seu fonament com a institució, a saber: la visió, la missió, els
valors i els objectius institucionals. Aquestes quatre instàncies són axiomes,
per tant, procedents d’una presa de decisió prèvia, no discutible en el pla
museològic sinó en el museístic i, per tant, que no depenen de la presa de
decisions de caire professional del projecte museològic, sinó que l’emmar-
quen per sobregeneralització, formant part de les diferents reflexions que
suposa la institució en el seu context social, històric i cultural.

En la museologia tradicional, la sostenibilitat patrimonial era identificada
de manera idealista i un xic difusa amb la interpretació que el concepte
de la institució feia del valor de la cultura material de referència del pro-
jecte patrimonial. Així, hi havia un valor patrimonial adscrit a les col·lec-
cions de referència, magnitud que era adjudicada exclusivament sobre la
base d’una valoració en termes disciplinaris (fos quina fos la disciplina de
referència: art, arqueologia, antropologia, història, patrimoni industrial,
patrimoni immaterial, etc.). Aquesta valoració es filtrava per un determi-
nat mode tradicional de gestió, que modificava normalment poc i a la
baixa el potencial patrimonial d’aquell projecte (ja que a l’alça era difícil
en partir d’una visió contemplativa per part de les audiències i de recull

2

2. Sala d’entrada. Fotografia: Ángel Baltanar
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passiu respecte de la gestió de recursos). Així, el concepte institucional era
valorat mentre s’adaptés a suposades interpretacions disciplinàries de la
cultura material de referència, i d’aquesta suma informe naixia un con-
cepte de sostenibilitat que es basava més sovint en parers personals (sus-
tentats en aquestes lectures disciplinàries) que no pas en models contras-
tats de gestió patrimonial. Com veurem més endavant, aquestes lectures
clàssiques del patrimoni tenen no sols tot el nostre respecte, sinó que són
indispensables, però en un model d’anàlisi més complex que les
col·loquen en un conjunt de matisacions, per a bé i per a mal, molt més
multidisciplinari.

A aquest concepte implícit de sostenibilitat es va començar a sumar un
concepte explícit de viabilitat econòmica procedent dels estudis de màr-
queting i que, desenganyem-nos, ha estat utilitzat en l’àmbit cultural més
com a eina estratègica que no pas com a fonament de la presa de deci-
sions. La sostenibilitat patrimonial i la viabilitat econòmica eren concep-
tes estranys i dissociats i aquest últim es retrau a les anàlisis econòmiques
sobre la previsió dels ingressos per entrades o per mecenatges, justifica-
cions dels diferents preus de les entrades, les previsions de despeses
corrents, les possibles inversions, els patrons, els avantatges de les dife-
rents estructures organitzacionals i les seves dependències institucionals,

3

3. Sala inicial on s’explica el funcionament de la
BN. Fotografia: Ángel Baltanar
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etc. L’experiència dels qui ens movem des de fa temps en els àmbits de
planificació en museus és que aquestes anàlisis econòmiques han estat
gairebé sempre desenvolupades per empreses allunyades de la gestió cul-
tural i han estat gairebé sempre massa allunyades de la realitat dels
museus, de manera que consistien més en declaracions d’intencions i refe-
rents difusos que no pas en veritables eines per a la gestió, ja que la majo-
ria de les vegades els escenaris monitoritzats s’allunyaven massa de l’es-
cenari real en què després es desenvolupava el projecte (sobretot, era el
més habitual en les àrees de recursos humans i en captació i diversifica-
ció de recursos econòmics). 

Al contrari, el concepte de sostenibilitat patrimonial que aquí presentem
parteix d’unes idees bàsiques certament diferents (i per a uns quants enca-
ra provocadores). Començarem amb tres. Primera, la que afirma que tot
projecte patrimonial té una potència patrimonial independent del concep-
te institucional inicial. Segona, que la sostenibilitat patrimonial és un
concepte complex format per diversos paràmetres complementaris. I ter-
cera, que la viabilitat econòmica d’un projecte no és el paràmetre princi-
pal de sostenibilitat, sinó que hi han de tenir més pes altres dimensions de
conservació del patrimoni i de dinamització cultural.
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4. Un dels manuscrits medievals exposats.
Fotografia: Ángel Baltanar

5. Sala de les muses. Fotografia: Ángel Baltanar



Vegem la primera afirmació, la que
diu que tot projecte patrimonial té
una potència patrimonial indepen-
dent del concepte institucional ini-
cial. Això vol dir, doncs, que el
potencial patrimonial d’un projecte
no depèn del concepte d’institució.
La resposta en termes absoluts és
que no, en termes relatius és que sí.
És obvi que el potencial d’una ins-
titució patrimonial queda afectat
per les decisions que es prenen en
l’àmbit museístic. El que volem dir
és que, des del punt de vista muse-
ològic, el concepte de la institució
ja ve donat i sols podrà ser revisat
després d’una gestió adequada que
ha de ser fonamentada en l’accep-

tació inicial d’aquell concepte i, per tant, la nostra capacitat professional
ha de fer possible el desenvolupament del major potencial patrimonial
possible amb independència del nivell de concepte inicial. Potser el que
estem comentant tingui per al lector l’atribució d’una interpretació malè-
vola, però en el fons és força simple. El que s’està defensant és que un
professional ha de manejar un model de gestió patrimonial que tregui el
major partit possible a qualsevol situació i, per tant, que sigui indepen-
dent del concepte museístic inicial. Si no fos així, estaríem acceptant que
un model de gestió sols seria aplicable a models de museu amb importan-
tíssimes col·leccions i amb un concepte disciplinàriament conforme a
aquesta cultura material. La història recent de la posada en valor del patri-
moni està farcida de contraexemples d’aquesta posició i el mateix cas que
estem comentant és un bon exemple de fals model d’historial d’èxit. Si
se’ns permet l’analogia, el model de potencial patrimonial és per al muse-
òleg independent del concepte institucional, en la mateixa mesura que el
potencial d’imatge d’un candidat polític és per a l’assessor d’imatge inde-
pendent del mateix candidat, el veritable professional, el que disposa de
models potents i independents, ha de treballar a partir de la primera matè-
ria inicial sobre la base de dimensions predictibles, en una direcció aug-
mentativa de les possibilitats del projecte, sigui quin sigui.

Pel que fa a la segona afirmació, el potencial patrimonial ve definit per
les polítiques museològiques que s’apliquin a un determinat projecte
museístic. Aquest potencial depèn d’un conjunt finit de dimensions que
orienten la presa de decisions i que podem agrupar en un conjunt d’àrees
funcionals que no queden afectades respecte de la seva qualitat pel tipus
d’institució. Tot i que no hi ha un acord generalitzat en la descripció d’a-
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Gestió Sostenible del Patrimoni (Asensio& Pol, 2007)
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questes dimensions i molt menys
d’aquestes agrupacions funcionals,
sí que hi ha una certa estabilitat en
la descripció dels problemes i en
els seus paràmetres de gestió, per
la qual cosa l’agrupació de deter-
minades dimensions en els uns o
els altres grups pot resultar, en
molts casos, un problema menor.
Per la nostra banda, hem proposat
d’agrupar al seu torn aquestes
àrees funcionals en tres grans
blocs que acaben sent difícilment
assimilables, tant per la naturalesa
dels problemes que manegen com
pels marcs teòrics i metodològics
amb què s’analitzen –cosa que
condiciona les disciplines de refe-
rència– i pels perfils de professio-
nals que els enfronten. Aquestes
tres grans àrees funcionals són les
següents: en primer lloc, el mateix
patrimoni de referència, les
col·leccions, la cultura material,
però també la immaterial i les
diferents disciplines de referència
que suporten diferents i comple-
mentaris discursos sobre aquestes;
en segon lloc, les audiències, és a
dir, a qui s’està arribant, què s’es-
tà emetent i com, és a dir, dit a la inversa, com s’està comunicant l’ofer-
ta que la institució està emetent (per mitjà de programes públics i educa-
tius en què la mateixa exposició és un programa amb els formats que
reculli si escau), als seus segments objectiu (vegeu una descripció més
detallada d’aquests conceptes a Asensio & Pol, 2006 i 2007).

El model GSP (Gestió Sostenible del Patrimoni) és una equació de com-
plementarietat del potencial d’una institució en cada una d’aquestes tres
dimensions, amb la peculiaritat que la sostenibilitat resulta funcional a
partir d’un nivell de massa crítica que és fonamental definir per a cada
projecte patrimonial sobre la base dels llasts de sortida. Aquí no tenim
prou espai per desenvolupar aquest model amb detall, però la massa crí-
tica del paràmetre de sostenibilitat patrimonial té a veure principalment
amb les dimensions de conservació del patrimoni, les de les seva posada
en valor i les de la identitat patrimonial. Les del paràmetre de sostenibili-
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Paràmetres del Model GSP Gestió Sostenible del Patrimoni
(Asensio& Pol, 2007)

Model dimensional del Potencial Museològic d’un Projecte Patrimonial
(adequat d’Asensio & Pol, 2006)
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tat d’audiències amb les especificacions dels públics, el potencial de pro-
grames públics i educatius i el pla de comunicació. Mentre que, finalment,
el paràmetre econòmic té a veure, sobretot, amb la capacitat de generació
i diversificació de recursos, amb una dimensionalitat adient dels pressu-
postos, amb un control de despesa, i amb l’estructura de gestió (versatili-
tat, adaptabilitat, flexibilitat, feed-back, avaluabilitat, macrocapacitats,
incidència i penetrabilitat social, etc.). 

Pel que fa a la tercera afirmació, el lector deu haver notat la presa de pos-
tura per una anàlisi psicologista de l’economia en línia amb la major part
de les teories actuals, com la de l’«economia de l’experiència» (Pine &
Gilmore, 1999). El preu d’una acció cultural ve donat pel valor subjectiu
de l’experiència viscuda, l’entrada a l’exposició, el preu d’un article a la
botiga o el valor que un projecte expositiu té per al polític o per al gestor
d’una fundació es basen en apreciacions subjectives que tenen més a
veure amb el seu valor experiencial que amb un càlcul objectiu de costos-
beneficis. El gran salt en l’economia de l’experiència és adonar-se que el
producte té una dimensió experiencial subjectiva que va més enllà de les
dimensions de costos i el gran salt per a l’economia dels nostres museus
és adonar-nos de com podem controlar aquesta experiència per mitjà de
la manipulació de la posada en valor de la singularitat de les nostres
col·leccions i els missatges, i el valor afegit de l’acte comunicatiu que con-
forma la mateixa exposició i els programes públics i educatius que mag-
nifiquen l’experiència interna mitjançant la creació de nous significats.
Però deixem per a una altra ocasió aquesta teoria metasemiòtica i tornem
al Museu de la Biblioteca Nacional.

ELS ESTUDIS PREVIS DE FONAMENTACIÓ DEL PROJECTE 
MUSEOLÒGIC DEL MUSEU DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Tots els models actuals de planificació de museus coincideixen en la impor-
tància dels estudis previs. De fet, la major part estan estructurats en dos
nivell, un primer nivell, d’estudis previs, que fonamentaria l’anàlisi inicial i
la presa de decisions sobre les accions a dur a terme, i un segon nivell, de
desenvolupament executiu d’aquests estudis per conformar el nivell execu-
tiu o de programes d’acció. Així, entre nosaltres comptem amb el model
recent de Chinchilla, Izquierdo & Azor (2006) en el qual, segons el nostre
parer, caldria fer alguns ajustos (vegeu per exemple Asensio & Pol (2006-
2007), o el model del projecte europeu APPEAR (Asensio et al., 2006). 

Com ja hem dit, els estudis previs haurien de recórrer un ampli espectre
de diagnosi inicial que permeti disposar de prou informació i opinions
diverses per fonamentar la presa de decisions sobre els aspectes més con-
flictius del projecte i hi ha d’implicar tots els col·lectius relacionats tant a
nivell de professionals implicats com d’usuaris potencials. En el cas del
Museu de la Biblioteca Nacional, els estudis previs van haver de comen-
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çar per una avaluació del Museu del Llibre, de les opinions dels implicats
i de la documentació acumulada en aquell procés. El Museu del Llibre mai
no va comptar amb una avaluació sistemàtica, però sí que acumulava un
seguit d’observacions informals que aportaven dades parcials que va cal-
dre analitzar, com ara dades de taquilla, de la bústia de suggeriments, etc.
Tampoc no vam trobar un estudi del seu impacte en els mitjans, però sí
que hi havia alguns dossiers de premsa i informacions soltes acumulades.
Els estudis previs tenien, a més, una pedra de toc fonamental, que era el
parer dins de la casa sobre el projecte anterior i sobre les alternatives per
a un futur projecte. Aquí es van haver de vèncer veritables reticències i
malentesos acumulats que van fer aquesta tasca molt feixuga, però amb
importants conseqüències posteriors. Força més fàcils van ser els estudis
d’audiències i, especialment, els estudis de públic realitzats, ja que la
majoria dels segments detectats es van mostrar unànimement entusiastes
davant de la idea d’un museu que dugués a terme activitats relacionades
amb la BN. La revisió bibliogràfica usual i un estudi de bones pràctiques
van ser els altres estudis previs duts a terme. 

Tot seguit apareix un petit quadre que resumeix els estudis previs relacio-
nats amb el Museu de la Biblioteca Nacional. Com es veurà si es compa-
ra aquest quadre amb els proposats en els models de planificació comen-
tats abans, cal observar-hi diferències notables. En cada cas cal adaptar
els models al context en què s’apliquen. Així, en el cas del Museu de la
Biblioteca Nacional, se’ns va instar a evitar tot estudi de viabilitat econò-
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Quadre d’estudis previs realitzats en el Museu de la Biblioteca Nacional

Avaluació del museu anterior:

Revisió de documentació.
Relació de continguts / Documentació d’obres / Altra documentació

Anàlisi d’opinió
Dades taquilla / Bústia de suggeriments / Llibre de signatures / Control ús multimèdies

Impacte en mitjans

Estudi d’opinió interna

 Entrevistes / Focus Group / Fòrum intranet

Estudis de públic.

 Usuaris / Potencial / Activitats / Focus

Estudi de bones pràctiques.

Biblioteques nacionals / Altres biblioteques / Exposicions relacionades

Revisió bibliogràfica general.
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mica i reduir l’estudi de gestió de recursos humans a un punt concret, que
era el de l’organigrama de la futura institució, amb insistència en el repar-
timent de funcions segons perfils. Tanmateix, en altres treballs, aquests
dos punts solen tenir una gran importància i molta més extensió. Mentre
que algunes altres àrees concretes o bé ja estaven molt documentades com
la història i el caràcter de la institució (amb una determinada interpreta-
ció recent d’aquesta que havia estat marcada en la gestió de la nova direc-
ció de la BN), el programa de seguretat (monitoritzat des del principi pel
departament corresponent de la BN), o l’estudi arquitectònic, que en
aquest cas es va limitar a un informe del servei d’obres i una revisió exter-
na sobre l’estat de les infraestructures. 

ALGUNES CONCLUSIONS D’AQUESTS ESTUDIS PREVIS

Els estudis previs van començar amb una avaluació àmplia del museu ja
existent, amb l’objectiu explícit de mirar de salvar tot el que fos possible,
tant a escala museològica com museogràfica (un model d’estudi d’aques-
ta mena es pot veure a Asensio, Pol & Gomis (2001) sobre avaluació,
vegeu Asensio & Pol (2005) i sobre mesurament d’impactes, Asensio,
Gortari & Teller (2007). L’avaluació aviat va mostrar que aquest objectiu
plantejava seriosos problemes tecnològics i d’actualització museogràfica.
Després de diverses reunions de discussió a diferents nivells institucionals,
els responsables van decidir que el museu fos totalment nou.

6

6. Sala de la custòdia de la informació. Fotografia:
Ángel Baltanar

7. Sala de la memòria i el saber. Fotografia: Ángel
Baltanar
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Com a responsables d’un projecte museològic, tot sovint cal assumir tas-
ques que vénen condicionades per la situació específica de cada projecte.
El Museu de la Biblioteca Nacional ha estat un bon exemple d’aquesta
situació, ja que presentava diverses peculiaritats rellevants. La primera,
que ja ha estat comentada, feia referència al projecte previ. La segona
peculiaritat és que, en el moment que es comença a plantejar el desenvo-
lupament del nou projecte, no es comptava amb cap persona implicada en
el projecte. L’avaluació també va mostrar els problemes que, a escala orga-
nitzativa, havien marcat la vida del museu anterior, per la qual cosa es va
proposar i decidir que una de les prioritats era començar a estabilitzar un
organigrama nou que comptés amb els professionals i els mitjans orga-
nitzacionals necessaris. Es va proposar que el nou museu havia de comp-
tar amb facultatius tant del cos de bibliotecaris com del cos de conserva-
dors de museus, que assegurés un nivell competencial socialment i pro-
fessionalment reconegut tant dins com fora de la institució, de manera
que el treball es pogués realitzar des de dins del museu i no recaigués en
els departaments corresponents amb les seves pròpies dinàmiques, temps
i interessos. L’organigrama també havia de ser prou ampli per assegurar la
complexitat de funcions a què el museu s’havia d’enfrontar (control de
conservació, rotacions de fons, exposicions temporals, tallers i programes
educatius, comunicació, control administratiu dels programes i de la seva
gestió, etc.). La revisió de les opinions, tant positives com crítiques, del
centre anterior ens va permetre revisar als continguts i els muntatges que

7
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agradaven i desagradaven tant als visitants com als professionals de la
mateixa BN.

Un segon bloc de temes de l’avaluació inicial feia referència als tipus de fons
i missatges que hauria de desenvolupar el nou museu. Un primer resultat va
ser el de constatar que els fons de la BN estan dispersos físicament i orgànica
en dipòsits ben diferents, per la qual cosa el museu havia de plantejar una
coordinació complexa d’aquells fons amb vista a la seva exposició.

Un aspecte molt destacable va ser l’excel·lent col·laboració mostrada per
la immensa majoria de les persones a les quals es va demanar l’opinió i la
col·laboració, que hi van aportar idees sobre peces i col·leccions, contin-
guts, missatges i muntatges per al futur museu, tant en les consultes rea-
litzades a fora com en l’ampli estudi que es va fer per mitjà d’entrevistes
individuals i reunions de grup dins de la BN. En aquests rastreigs es va fer
palès que la majoria de les opinions cercaven un museu que fos partici-
patiu i comprensiu, però que no perdés el referent de la cultura material.
Les opinions més proclius a mantenir un discurs expert i d’alt rigor reco-
neixien que per al gran públic aquest tipus de nivell era molt alt i que
s’havia d’adequar. També hi havia discrepàncies respecte del tipus de fun-
cions de la BN, més àmplies o més restrictives, que s’havien de mostrar en
el museu, però tots ells consideraven positiva la idea prèvia de la direcció
que el museu servís per mostrar les tasques de la BN, tan diverses com
desconegudes per al gran públic.

Els resultats de l’«Estudi de públic» també van ser decisius a l’hora d’o-
rientar el projecte museològic (Asensio & Pol, 2002b; 2003c). Es van obte-
nir dades sobre els nivells de coneixement (empremta a llarg termini) de
l’antic museu, molt baixos entre els qui l’havien visitat, i sobre els nivells
d’impacte, que també van resultar molt baixos. Respecte al nou museu, les
expectatives eren molt baixes i es va fer palès un desconeixement total de
les funcions de la BN. Es demanava un museu comunicatiu per damunt
dels continguts. L’estudi va demostrar, també, que els usuaris habituals de
la BN i els usuaris potencials del futur museu serien universos diferents,
amb expectatives i interessos diversos. Tot i que hi ha diferències notables
d’uns projectes a uns altres, algunes d’aquestes tendències són força gene-
rals, amb independència del tipus de museu. Vegeu, per exemple, el pro-
jecte museològic del Museu de la Salut (Asensio & Pol, 2005).

L’«Estudi de bones pràctiques» també va oferir dades rellevants. Totes les
biblioteques nacionals tenen una oferta expositiva important, tot i que és
minoritària l’existència de museu. La norma és comptar amb sales d’ex-
posicions temporals, amb una considerable profusió d’activitats i esdeve-
niments. Això no obstant, pràcticament la totalitat d’aquestes biblioteques
nacionals compten amb una gran oferta de tallers, visites guiades, mate-
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rials i, en general, de programes públics i educatius (cosa que quedava
reflectida, per exemple, en els mateixos webs de les biblioteques nacio-
nals, fins i tot de països amb pocs recursos culturals). 

La BN ja comptava amb una àmplia i prestigiosa programació d’exposi-
cions temporals. I, amb la nova direcció, les activitats i els esdeveniments
havien assolit una penetració social molt important. Tanmateix, l’oferta de
programes públics i educatius no havia estat rellevant, en una part molt
important per manca d’espais adequats. Es pot dir que la BN no va comp-
tar amb un programa estructurat de programes educatius fins a l’estiu del
2005, amb els tallers sobre l’any Quixot, organitzats per Gema Hernández,
i que van comptar amb un innovador èxit de públic. Per tot plegat, es va
anar acceptant la idea que el nou museu havia de ser, a més d’un espai de
presentació dels fons i les funcions de la BN, un lloc de generació de parti-
cipació ciutadana a través de programes públics i educatius que haurien de
ser desenvolupats en diferents formats (Asensio & Pol, 2002a; 2003a). 

EIXOS FONAMENTALS DE LA PROPOSTA DEL PLA MUSEOLÒGIC

La imatge que la majoria dels ciutadans tenen de la Biblioteca Nacional
és que es tracta d’un lloc que conté llibres i documents antics. Ben pocs
coneixen que, entre els seus fons, hi ha col·leccions molt importants de
gravats, dibuixos, fotografies, mapes, arxius d’autores, i nombroses
col·leccions de postals, discos de vinil, CD, premsa, cartells i programes de
festes, cartells publicitaris (incloent-hi els de gran format de les tanques),
recordatoris de comunió i un llarg etcètera, ja que tot el que s’imprimeix
a Espanya (encara que sigui una enciclopèdia sueca o un diari britànic),
en compliment del Decret de dipòsit legal del 1958, cal que dipositi un
nombre d’exemplars en la BN. Així, un dels objectius principals del nou
museu seria que servís per il·lustrar i explicar, difondre i divulgar la BN,
com un mecanisme per a la transmissió dels seus serveis i per a la valo-
ració de les tasques de funcionament intern.

Un segon eix era que un museu no ha d’oblidar el seu compromís envers la cul-
tura material, el patrimoni, les col·leccions. Així, el museu havia de recollir una
oferta global que contingués exemplars originals de les col·leccions de la BN,
objectes representatius que servissin per donar valor a la riquesa del seu patri-
moni. La raó n’és tant de lògica interna del projecte com de lògica externa, ja
que un museu sense originals era rebutjat tant pels visitants com pels profes-
sionals. Això no obstant, a causa dels problemes que això va plantejar en l’e-
tapa anterior, se’n va proposar la distribució seguint criteris temàtics i no cro-
nològics, de tal manera que se’n pogués planificar la rotació a mitjà i a llarg
termini. El problema de sostenibilitat ja comentat a l’inici d’aquest article va
aconsellar reduir molt considerablement el nombre d’originals a exposar-hi en
un moment donat. Finalment, es va decidir introduir sense limitacions aquelles
peces i aquells objectes complementaris, una quantitat considerable, al voltant
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de cent originals, de materials bibliogràfics menys sensibles (per les seves carac-
terístiques específiques o per la seva quantitat en fons) i mantenir al voltant de
30 la quantitat d’objectes (llibres, mapes, gravats, etc.) clarament sensibles res-
pecte a la seva conservació. Tot plegat en línia amb el tractament actual del
patrimoni i de la cultura material (Hens & Blockley, 2006), (Tilley et al., 2006),
(Macdonald, 2007).

Era important que totes les col·leccions exposades havien de pertànyer a la
BN o estar-hi relacionades molt directament, de manera que el visitant tin-
gués permanentment la sensació de posada en valor del patrimoni de la BN,
cosa que hauria de contribuir a tancar el cercle d’identificació del ciutadà amb
el valor de les col·leccions que li pertanyen a través del dipòsit de l’Estat.

El tercer eix era que el museu estigués orientat a un públic diversificat, que
inclogués tots els tipus de públic, sense oblidar-se de perfilar, també, una ofer-
ta específica per als públics especialitzats i interessats, amb una atenció espe-
cial al públic educatiu de tots els nivells, des dels més petits (Pol & Asensio,
2006) fins als segments d’educació d’adults, cosa que obliga a un tractament
comprensiu (Leinhardt & Knutson, 2004).

Un quart eix que cal destacar és que
la distribució d’espais obeeix a la
decisió d’allunyar-se d’un museu
exhaustiu i contemplatiu i d’acostar-
se a un museu amb una presència
molt important de programes públics
i educatius. De la mateixa manera,
s’insistia en què el museu tingués
una relació amb les exposicions tem-
porals de la BN i amb la resta de l’o-
ferta d’activitats i esdeveniments de
la institució (Cross, 2005), (Hager &
Hallidey, 2006).

Finalment, el museu hauria de
complir els criteris generals de sin-
taxi, semàntica i pragmàtica expo-
sitiva a fi d’assegurar l’embolcallament dels visitants (Black, 2005).
Sintaxi, a nivell de ritme i distribució dels espais, combinació dels ele-
ments expositius i la distribució dels originals, les reproduccions, els ele-
ments comunicatius i participatius. Semàntica, a nivell de distribució i
tractament dels continguts, el plantejament de la seva comprensivitat, i
les seves característiques de ritme de novetat moderada al llarg de l’ex-
posició. I pragmàtica, amb una adequada proposta de distribució d’usos
per als diferents espais. 

8. Vitrina de l’àmbit dedicat a la literatura.
Fotografia: Ángel Baltanar

9. Detall d’una vitrina situada a la sala de la
memòria i el saber. Fotografia: Ángel Baltanar

Distribució de volums funcionals de la proposta
museològica del Museu de la Biblioteca Nacional
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PROPOSTA DE PROJECTE MUSEOLÒGIC: EL MUSEU DE LA
BIBLIOTECA NACIONAL

Els eixos comentats finalment van conformar unes clares orientacions muse-
ològiques i posteriorment museogràfiques. En principi, l’espai destinat a
museu, d’una superfície aproximada de 1.400 m2, era el que ocupaven les
sales de la planta soterrani de l’antic Museu del Llibre.

Segons els estudis i les consideracions racionals dutes a terme, en el pro-
jecte museològic vam traduir a la següent proposta d’espais:

L’espai conformava per si mateix set sales clarament diferenciades. Hi havia sis
sales sense rehabilitar (respecte del museu anterior) i una, la més gran, parcial-
ment condicionada per a l’exposició sobre el centenari del Quixot ja rehabilita-
da (restauració, canvi de sostres, parets i terres, amb il·luminació i línies de veu
i dades) i utilitzada de vegades per a exposicions temporals. Aquesta setena sala,
la més gran amb molta diferència, es plantejava com una sala auxiliar que havia
de compatibilitzar els seus usos amb d’altres de més generals de la BN a nivell
de despatxos administratius, formació interna i desenvolupament d’esdeveni-
ments i activitats diverses. La indefinició per part de la institució de les deman-
des d’aquesta sala va ser una constant al llarg de tot el projecte, per la qual cosa
es van dur a terme successivament diverses propostes i finalment es va acceptar
la proposta de volums funcionals que apareix tot seguit. Com és habitual en
aquest tipus de projectes, després de la distribució inicial es va realitzar una info-
grafia que permetés d’anar visualitzant els espais.

La distribució per sales i les descripcions dels principals blocs de contin-
guts van ser les següents:

Sala inicial: la Biblioteca Nacional (250 m2)
L’objectiu d’aquesta sala era explicar la BN: què és, què fa, per què, per a què,
per a qui, etc. Explicar, també, la seva història i el seu edifici, i fer una «visita
virtual» que alliberés (tot i que no substituís del tot) les visites que actualment es
realitzen a les dependències reals i que en distorsionen força el funcionament.

Es van proposar tres muntatges bàsics: el primer intentaria reflectir la Biblioteca
Nacional del segle XXI, les seves funcions i la seva organització, el seu dinamisme i la
seva evolució constant. L’objectiu d’aquest muntatge seria donar a conèixer totes les
funcions que aborda la BN, la quantitat i diversitat dels seus fons, com també l’es-
tructuració per departaments en què s’organitza el centre. Donar a conèixer la dificul-
tat i complexitat d’aquest procés en cadena, amb una successió d’etapes i preses de
decisió, que, en aplicar-se a centenars de milers de documents, suposa una tasca
ingent. Donar a conèixer que no és una biblioteca pública, sinó d’últim recurs, ja que
el seu objectiu fonamental és la conservació i, d’aquí, les seves dificultats d’accés i dis-
ponibilitat dels documents. Es va proposar un muntatge que il·lustrés el recorregut
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d’un document pels diversos departaments de la BN, en què diversos documents reco-
rren camins diferents (els quatre bàsics), en funció del seu sistema d’entrada, el tipus
de document i la destinació final. Així, en funció del document i de la seva forma
d’entrada, passaria per uns serveis comuns, com ara registre i catalogació, i no per d’al-
tres, per exemple, enquadernació o restauració. El primer recorregut il·lustraria el pro-
cés d’aquells documents d’entrada per dipòsit legal, i aniria recorrent tots els proces-
sos fins a la seva posada a disposició del públic, real o virtual. Un altre, també d’a-
quells documents d’entrada per dipòsit legal, il·lustraria el camí recorregut fins a l’em-
magatzematge en el dipòsit d’Alcalá de Henares. En un altre, trobaríem el mateix pro-
cediment aplicat a la premsa periòdica. El quart seria l’encarregat d’il·lustrar el procés
de documents que han estat comprats, donats, canviats o dipositats. El muntatge ani-
ria acompanyat i ajudat de diversos recursos, des d’objectes fins a interactius, i, per
explicar els processos fonamentals, punts d’audiovisual, centrats en quatre grans blocs:
arribada dels documents a la BN; registre, control i catalogació; preservació i conser-
vació; emmagatzematge, transport i disponibilitat.

El segon gran bloc de continguts se centraria en l’evolució històrica, tant
de les col·leccions (continguts), com dels edificis (continent), i dels serveis
que s’han anat prestant als seus usuaris. El tractament museogràfic mira-
ria de contextualitzar tres fites de la BN des del punt de vista de l’usuari
(punts de lectura), exemplificat sobre tres taules de lectura de diferents
èpoques: – Punt de lectura de primera època, segle XVIII, a l’edifici del
Pasadizo de la Encarnación, moment en el qual els documents estaven a
l’accés directe dels usuaris, no hi havia llum elèctrica, el nombre d’exem-
plars era reduït (8.000 en el moment de la fundació) i el nombre d’usuaris,
escàs. – Punt de lectura del segle XIX, a l’edifici del Paseo de Recoletos que
s’acabava d’estrenar; consta de 360 llocs en una gran sala amb una bona
il·luminació natural i elèctrica, els llocs com una mena de pupitres corre-
guts amb separacions, són amplis i funcionals, els llibres ja no estan al lliu-
re accés, el gran augment de la col·lecció i la creixent complexitat de l’or-
ganització dels fons fa que es dissenyi per manejar 850.000 exemplars en
un espai lineal de 7.000 metres de lleixes en un dipòsit de 10 plantes amb
dos ascensors. – Punt de consulta actual, amb ordinador, la col·lecció és
milionària, amb un creixement exponencial respecte a quantitat i varietat
dels seus fons, per la qual cosa cal construir un nou edifici, normalitzar la
catalogació i els punts d’accés, etc., els usuaris també creixen, així com les
seves necessitats i demandes. Les noves tecnologies ajudaran a la gestió d’a-
quests fons, i també generaran noves necessitats d’emmagatzematge i con-
servació dels nous materials multimèdia, i permetran l’accés a la informa-
ció a un nombre inimaginable d’usuaris a través de la Biblioteca Digital.
S’acompanyarà de documents, retrats, etc., que marcarien aquestes fites i
amb dades de les tres èpoques, com ara nombre d’usuaris, hores d’obertura,
serveis prestats (peticions, reproduccions...). Un ordinador en l’últim punt de
consulta seria d’accés real a la Biblioteca Digital i al catàleg automatitzat.El
tercer bloc es tracta d’un punt audiovisual amb un recorregut virtual per
la Biblioteca Nacional.
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Sala d’escriptura i suports (100 m2)
Els objectius d’aquesta sala serien els següents: d’una banda, transmetre la diferència
entre informació i suport, entre escriptura i llenguatge, com també les característiques
dels diferents suports respecte a perdurabilitat, accessibilitat, etc. Es planteja la impor-
tància de transmetre en aquesta sala la fragilitat del paper. També com el paper del
segle XVI, fet amb draps vells de fibres vegetals, es conserva millor que el paper de fa
cinc anys o com els suports informàtics suposen la possibilitat d’augment de capaci-
tat d’informació, com també la perdurabilitat del suport i, tanmateix, és més accessi-
ble la informació en paper, ja que per poder accedir a la informació emmagatzemada
en un CD es necessita un descodificador (hardware i software específics).

Es proposen objectes de la col·lecció de la BN, objectes en dipòsit d’altres museus, etc.,
que il·lustrin els suports en diferents materials, estris i eines, etc., que reflecteixin: 

1. La necessitat de conservar la informació. 
2. Els suports analògics. 
3. El mateix suport/diferents codis/diferents llenguatges. 
4. La revolució de la imatge/la revolució del so. 
5. Altres suports.

Es completaria amb dos interactius i dos manipulatius.

Sala de les muses (140 m2)
Conscients de la necessitat d’exhibir una petita mostra dels fons que custodia
la BN, el gran objectiu d’aquesta sala és crear un espai organitzat pel que fa a
continguts d’informació (no pas respecte a suports), que ens permetrien la rota-

10

10. Sala Quijote. Fotografia: Ángel Baltanar

11. Cafè literari. Fotografia: Ángel Baltanar
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ció dels fons en compliment de les rigoroses condicions de seguretat de con-
servació dels documents sense fer-ne minvar la qualitat. Les muses són un
referent temàtic no estructural. La sala s’organitzaria al voltant de tres eixos
temàtics que permetin el canvi d’originals sense modificar la museografia.

«Sentiment i Bellesa»: Erato: poesia amorosa, la part material i la part
humana: Polímnia: himnes als déus, mímica – pensament, religió.
Documents de contingut artístic, religiós i poètic, tant llibres com foto-
grafies, gravats, dibuixos, cartells, etc.

«La ciència: comunicació i coneixement»: Clio: Història; Urània: astronomia
i matemàtiques. Documents de contingut tècnic i científic, històric, filosò-
fic i legislatiu. Com en el cas anterior, sobre qualsevol varietat de suport.

«Faula i fantasia»: Cal·líope: cant, poesia èpica, eloqüència; Terpsícore: dansa;
Euterpe: música i poesia coral; Melponeme: tragèdia, i Talia: comèdia.
Documents de contingut relacionat amb la música, la dansa, la literatura, el
teatre, etc., en qualsevol suport. Interactiu en el qual es recullen les fotos i els
textos dels plafons, dels llibres que s’han anat exposant en aquesta àrea.

Sala de la memòria del saber (250 m2)
Els objectius d’aquesta sala serien mostrar, des d’un punt de vista cronològic, les
col·leccions que conté la BN, el seu valor dins de la història de les biblioteques
occidentals, com també l’evolució dels suports que custodia, els seus materials,
la reproductibilitat, els avenços tecnològics, etc. A causa dels problemes de con-
servació dels documents, la gran majoria seran facsímils, tot i que es tracta de

10
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posar en valor els facsímils, no sols l’econòmic, ja que alguns arriben als 12.000
euros, sinó com a documents basats en una recerca rigorosa de l’original, que
finalment es converteixen al seu torn en originals secundaris.

Els continguts fonamentals s’organitzen al voltant de quatre grans blocs: 

1. Antiguitat i edat mitjana, organitzat a partir dels manuscrits medievals: el
Còdex de Metz, els Beats, llibres d’hores, etc. Es proposa la recreació d’un
scriptorium medieval amb els elements i l’explicació d’aquests (per exem-
ple, com per obtenir el pergamí necessari per a un còdex es necessita un
ramat de xais, com s’enquadernava, pigments, cal·ligrafies, etc.).

2. Edat moderna. L’element més important que organitzaria aquesta
àrea és el descobriment de la impremta i com a partir d’aquest
moment no sols serveix a la difusió dels llibres sagrats, sinó que ser-
veix per a la difusió de llibres dels més variats continguts en les més
diverses llengües i escriptures.

3. Edat contemporània fins a la primeria del segle XX. Aquest bloc
intentaria mostrar els canvis que hi introdueixen els mitjans de
reproducció i, sobretot, la substitució dels procediments d’il·lustració
artesanals o manuals (com la xilografia, la calcografia, els dibuixos,
etc.) per procediments fotogràfics o mecànics com el fotogravat, el
rotogravat, l’òfset, etc.), com també els primers documents sonors.

4. Segles XX i XXI: els nous suports de la informació. Els objectius d’a-
questa sala serien, d’una banda, mostrar la diversitat i la riquesa de
la col·lecció de l’últim segle, com també els avantatges i els reptes de
la informàtica que caracteritzen l’època present.

D’altra banda, els avenços de la informàtica ens obren la porta a un nou repte de
les biblioteques nacionals de tots els països: avui dia, malgrat la immensa quantitat
i varietat de documents que cada dia entra a la BN, no és possible conservar la major
part de la informació que s’està generant en no tenir suport físic (fenomen Internet).

Sala de tallers de la Biblioteca Nacional (150 m2):
L’objectiu d’aquesta sala és aprofitar l’espai, tant per al desenvolupament de
tallers i programes públics i educatius, com perquè serveixi d’exposició de con-
tinguts transversals en els moments en què no hi hagi en marxa cap activitat.

Es tracta d’una sala en què es proposa el muntatge de cinc grans àrees per
al desenvolupament de programes públics i educatius: 1. Taller d’estam-
pació. 2. Taller d’enquadernació. 3. Taller de restauració. 4. El gabinet de
recerca. 5. El cafè literari: creació i crítica literària.

Així mateix, tindria el suport de l’exposició d’objectes, eines, etc., utilit-
zats en aquests processos o productes finals (per exemple, enquaderna-
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cions, estampes, etc.) i recursos multimèdia, de tal manera que el visitant
individual tingui accés als continguts de les diferents àrees en els
moments en que no s’hi estiguin duent a terme programes. 

Sala Quixot (100 m2)
Els recursos econòmics destinats al Museu de la Biblioteca Nacional for-
maven part dels pressupostos del centenari del Quixot, a més de ser aquest
univers cervantí un dels continguts més singulars de les col·leccions de la
BN. A més a més, aquests continguts són dels més identificats en les
expectatives dels visitants i entre els grups d’escolars; de fet, ja van for-
mar part del Museu del Llibre, on hi havia una part molt ben valorada
dedicada a aquests temes. Per tot plegat, es va pensar que era convenient
dedicar un espai singular del nou museu als continguts relacionats direc-
tament i indirectament amb el Quixot. Aquest espai multirecurs recull tota
mena de materials relacionats amb la temàtica, com també ordinadors i
audiovisuals que passen diversos materials, entre ells els antics del Museu
del Llibre o els confeccionats per la BN per a l’exposició del centenari.
Aquesta sala està destinada fonamentalment a famílies i grups escolars,
per a la realització de programes públics o educatius, tot i que també fun-
cionaria com a àrea d’interpretació per al visitant individual.

Sala multimedia (462 m2)
Es tracta d’un espai polivalent, amb una disposició espacial i d’equipament
adaptable a diferents usos i necessitats, tant del museu com d’altres unitats
de la Biblioteca. Inclou un espai d’activitats restringides per a cursos de for-
mació, reunions, desenvolupament de programes i tallers, congressos, etc.
Contindria, a més, un espai d’ús lliure, que seria de consulta del públic del
museu, amb un audiovisual i punts d’accés a la intranet de la BN.

DEL PROJECTE MUSEOLÒGIC AL PROJECTE MUSEOGRÀFIC

El projecte museològic, una vegada realitzat, hauria de culminar amb una
sèrie de presentacions als diferents col·lectius estimats com a objectiu i que,
d’una manera o una altra, han estat relacionats amb la seva preparació i/o
estaran relacionats amb el seu desenvolupament posterior. Aquestes presen-
tacions tenen un doble objectiu; primer, el de donar a conèixer el projecte i
avaluar l’impacte de les eleccions i propostes fetes, i segon, el d’iniciar una
campanya de comunicació i embolcallament, especialment en aquelles per-
sones que, per la seva feina, quedaran afectades en el desenvolupament. En
el cas del Museu de la Biblioteca Nacional era especialment important la
presentació del projecte als mateixos treballadors de la BN; molts dels seus
departaments quedarien implicats en diverses maneres en la gestió posterior
del museu. Amb tots aquests departaments ja s’havien mantingut les reu-
nions de preparació de projecte, a més de donar-los l’oportunitat d’expres-
sar-se anònimament per dues vies, un qüestionari i la intranet de la BN. A
més, en el cas del nou museu, era important revertir les opinions negatives

TILLEY, C., KEANE W., KUECHLER-FOGDEN,
S. & ROWLANDS, M. (2006) Handbook of

Material Culture. Londres: Sage.
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que havia despertat l’anterior Museu del Llibre, respecte del qual la majoria
de les persones de la casa tenien una opinió molt crítica per les raons
comentades abans.

Es va fer una presentació a tots els directors, directors de departament i
caps de servei de la BN, gairebé cinquanta persones, amb la qual cosa es
va garantir la representació de totes les unitats funcionals de la BN i, per
tant, un nombre significatiu dels facultatius de la casa. La presentació va
servir per confirmar, una vegada més, el canvi d’opinió respecte al museu.
El nou museu no sols no va rebre crítiques, sinó que totes les opinions
explícites de la reunió, així com els rumors posteriors a aquesta, van
demostrar que els implicats valoraven el canvi de perspectiva proposat,
com també la majoria de les solucions previstes. Un índex clar d’aquesta
nova actitud va ser l’aparició d’oferiments espontanis de col·laboració des
de la majoria dels departaments, molts dels quals, en el passat, havien
negat la col·laboració documental o el préstec de peces.

Per a la cúpula directiva de la BN, aquesta reunió va suposar la confirmació que
el projecte presentat era susceptible de ser desenvolupat amb el suport adient de la
institució en el seu conjunt, que responia a una concepció que recollia de manera
raonable les demandes dels col·lectius relacionats i que els departaments de la BN
veien amb bons ulls com quedava reflectida la seva tasca en la institució.

La presentació del projecte museològic va ser seguida de la convocatòria
d’un concurs, per valor de més d’un milió dos-cents mil euros, per a l’e-
laboració d’un projecte museogràfic i la seva execució posterior, incloent-
hi les obres menors de condicionament. El concurs va ser guanyat per
l’empresa EXPOCIENCIA, amb J. Garín com a responsable del projecte. 

Els autors del projecte museològic van assessorar tot aquest procés, i també
van dur a terme la coordinació de la producció del projecte museogràfic fins
a la seva inauguració, com a garants que el projecte museogràfic s’ajusta-
va al projecte museològic inicial, òbviament amb les variacions que impli-
ca tot desenvolupament museogràfic, les seves adequacions al pla de reali-
tat i les adaptacions als imprevistos sorgits en el procés.

El Museu de la Biblioteca Nacional també va suposar una novetat respecte d’a-
questa fase de desenvolupament del projecte, per tal com va proposar un procés
modèlic en la coordinació del recorregut museològic i museogràfic. En aquest
moment, es van formar tres equips: els responsables del projecte museològic, l’e-
quip tècnic del museu i els responsables de l’empresa que desenvolupava el pro-
jecte museogràfic. Mentre començaven les obres de condicionament es va esta-
blir un calendari de reunions tripartides en què, en un termini de sis mesos, es van
revisar una per una totes les sales del museu, amb els seus objectius i les seves
propostes museològiques, a fi de sospesar les diferents opcions de muntatge. 
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Tot i que els tres equips van participar en tot el procés, en el desenvolupa-
ment final dels continguts es va comptar amb la feina inestimable dels tèc-
nics del museu, que, en col·laboració amb els diferents departaments, van dur
a terme una tasca central en la tria dels originals i de les peces i els objectes,
i en l’elaboració dels textos. Tot això era revisat pels tres equips implicats.
Fins ara l’habitual és que els diferents projectes (científic, museològic o muse-
ogràfic) obeeixin a fases seqüencials i no hi hagi comunicació ni treball en
comú. Tanmateix, en el cas del Museu de la Biblioteca Nacional, les diferents
fases i programes s’han treballat en paral·lel i amb solucions negociades entre
les diferents parts, cosa que va suposar, en alguns casos concrets, muntatges
diferents o adaptacions des del projecte museològic inicial.

Finalment, seria convenient sotmetre el museu a una avaluació al cap d’un
any del seu funcionament, una vegada estabilitzat l’efecte inauguració i quan
s’hagi posat en marxa de manera regular l’oferta de programes públics i edu-
catius, objectiu prioritari del museu, que implica una gestió sostinguda
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INTRODUCCIÓ

Quan l’arquitecte Rafael Moneo, l’any 1987, em consultà sobre el paviment
que els músics prefereixen per a la bona acústica del nou Auditori de
Barcelona, jo li vaig respondre, conscient de l’avinentesa, que el paviment
era molt important, però seria millor parlar sobre la possible incorporació
del Museu de la Música a l’edifici, tot pensant en un complex de serveis
musicals. Des d’aquell dia la trajectòria del museu s’orientà cap a un nou
objectiu que avui s’ha fet realitat. La possibilitat d’una nova instal·lació del
Museu de la Música es basava per primera vegada en un espai estructurat a
partir d’un projecte museològic dirigit a uns objectius concrets definits per
les mateixes col·leccions i abandonava finalment la trajectòria d’ubicacions
provisionals (Conservatori, Casa Quadras), que si, d’una banda, van garan-
tir la supervivència dels fons, de l’altra, van suposar un handicap important
al creixement i desenvolupament normal del museu. Els principals museus
europeus de temàtica musical havien anat concretant, al llarg d’aquest
segle, la seva funció museística, social i patrimonial, adaptant-se als nous
criteris de conservació, exposició, activitat i gestió de les col·leccions. El
Museu de Barcelona, únic en la seva especialitat a l’Estat espanyol, no podia
restar al marge d’aquestes transformacions. L’oportunitat d’actualització que
li oferia aquest nou projecte suposava un pas ineludible en la seva evolució
i en la del desenvolupament de la vida musical de la ciutat. 

Així, els serveis del museu reforçaven les funcions que els eren pròpies i,
des de la col·laboració articulada amb els altres serveis del complex, es

El nou Museu de la Música al complex de l’Auditori
ROMÀ ESCALAS  
Director del Museu de la Música

DANI FREIXES
Arquitecte
1

El autor valora positivamente la oportunidad que
en su momento supuso el hecho de incorporar el
Museo de la Música en el proyecto del Auditorio,
pensando en un complejo de servicios musicales.
La posibilidad de una nueva instalación del Museo
de la Música se basaba por primera vez en un
espacio estructurado a partir de un proyecto muse-
ológico dirigido a unos objetivos concretos defini-
dos por las propias colecciones. La oportunidad de
actualización que le ofrecía este nuevo proyecto
suponía una paso ineludible en su evolución y en
la del desarrollo de la vida musical de la ciudad.

The article makes a positive assessment of the
opportunity that presented itself of incorporating
the Museu de la Música in the project for the
Auditori, with a view to creating a musical servi-
ces complex. The possibility of new premises for
the Museu de la Música was based for the first
time on a space structured on the basis of a muse-
ological project with specific aims defined by the
collections themselves. The opportunity for
modernisation offered by this project meant an
inevitable step in its evolution and that of the cit-
y’s musical life.

1. Exposició permanent del Museu de la Música d Barcelona. Fotografia: Varis Arquitectes, SL
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promovia una activitat musical més viva i representativa, dins del marc
de les necessitats culturals reals i, al mateix temps, la independència del
museu podia garantir un pols creatiu més intens i diversificat, adreçat al
públic propi i al dels altres serveis del centre.

EL PROJECTE MUSEOLÒGIC

Immediatament anà prenent forma la proposta d’incorporar el museu a
l’Auditori recolzada des de l’Institut Municipal de Música, i amb especial
visió de futur per part d’Eulàlia Vintrò i Germà Vidal. Malgrat que s’ha-
via començat a treballar en un projecte museològic, elaborat per Romà
Escalas amb la col·laboració dels diferents departaments del museu, la
proposta restà aturada per la decisió de no incorporar l’Auditori als pro-
jectes olímpics del 1992. No es recuperà el fil de la proposta inicial fins al
cap de sis anys, el 1998, a partir del qual s’incorporaren noves reflexions,
estudis i l’experiència de gestió d’activitats desenvolupades des de la ins-
tal·lació de Casa Quadras, juntament amb les experiències d’instal·lacions
recents de museus semblants als països de la Comunitat Europea.

Les directrius del nostre projecte es van establir en adaptar la museogra-
fia a millorar la sintonia amb les necessitats culturals del moment, tot
adaptant-nos de manera més efectiva a l’entorn personalitzat de
Barcelona, dins dels paràmetres de la seva representativitat a l’Estat
espanyol i a la conca mediterrània. La situació actual de la música, la
musicologia i la tecnologia del so ens oferien noves línies d’actuació sug-
geridores: la tendència a la interdisciplinarietat, la convergència dels cri-
teris entre la metodologia historicista, l’etnogràfica i la geogràfica ens

2 3

2 i 3. Vitrines còncaves-convexes. Museu de la
Música. Fotografia: Varis Arquitectes, SL
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dibuixaven nous camins plens de possibilitats d’explicar millor l’art de la
música des d’un museu com el nostre. És a dir, preteníem posar a l’abast
d’un públic molt ampli, des de l’escolar o el turista fins a l’universitari,
amb un llenguatge planer però rigorós, uns fets musicals que configuren
la nostra cultura musical i les relacions globals que s’estableixen amb
totes les altres, explicats per mitjà de les nostres col·leccions. Des d’a-
questa visió de la cultura musical com a fet creatiu divers i alhora global,
resultat de la transformació i de l’intercanvi de diferents estils, vam plan-
tejar l’estructura del nou projecte museològic dirigida cap als objectius
que explicarem a continuació.

OBJECTIUS DEL NOU MUSEU

Com en tot museu, la nostra finalitat prioritària és la conservació i gestió
dels documents històrics musicals, tant els instruments com els documents
escrits o de so enregistrat –entenent aquests com a patrimoni de la memò-
ria col·lectiva, necessària per al conreu, l’estudi i la recerca de la música
de les diferents cultures i èpoques. En aquest sentit, la nova oferta haurà
d’articular-se a través de programes basats en la qualitat, el rigor cientí-
fic i l’excepcionalitat, atributs que alhora podran donar prestigi al conjunt
dels serveis de l’Auditori. El Museu de la Música de Barcelona ha d’ampliar
les seves funcions tot mantenint i millorant la trajectòria assolida en més
de trenta anys de serveis. Al llarg d’aquestes primeres etapes, la nostra enti-
tat ha acomplert i consolidat fites importants que l’han dimensionat inter-
nacionalment com un dels museus importants d’Europa a través de tots els
seus programes educatius, expositius, de restauració i de recerca. A partir
d’aquesta situació, el nou museu defineix les seves línies d’actuació.

4

4. Interior del Museu de la Música. Fotografia:
Varis Arquitectes, SL
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Respecte al territori i l’àmbit d’impacte:
• Participar activament en els programes i les polítiques culturals de la ciutat.
• Excedir l’àmbit estrictament local de la ciutat, d’acord amb la seva

condició de primera col·lecció pública de la seva especialitat a l’Estat
espanyol. 
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• Ser un element d’integració per al conjunt de serveis al voltant de
l’Auditori.

Respecte als serveis i les activitats:
• Proposar noves lectures del fet musical.
• Produir activitats i serveis de qualitat.
• Fomentar la recerca musicològica.
• Ser una eina de suport real per a l’ensenyament musical. 
• Cooperar amb les altres entitats vinculades a l’Auditori.

Respecte al mercat:
• Ampliar el seu públic.
• Satisfer la demanda.

La nova presentació del Museu de la Música de Barcelona proposa una
visió d’aproximació, estudi i gaudi del patrimoni musical des de la pers-
pectiva d’una nova lectura amb l’atenció dirigida cap als diferents feno-
mens musicals del món, en un sentit obert i integrador. En el marc de les
propostes museològiques de l’ICOM (Comitè Internacional de Museus),
incorporem els darrers recursos tecnològics per oferir una relació viva
entre exposició i música, la qual realitzarem a partir dels elements que es
detallen a continuació.

ELS ESPAIS I ELS CONTINGUTS

L’exposició del museu s’allotjarà en uns primers espais descriptius de l’es-
sència de la música i els seus trets comuns en diferents cultures de la geo-
grafia i la història, i continuarà amb l’exposició de moments i fets deter-
minants en l’evolució de la nostra música. Tots els espais es complemen-
taran amb imatges i audició col·lectiva.

Espai 01: Introducció al so musical 
Espai 02: Acollida de visitants 
Espai 03: La música com a fenomen universal
Espai 04: Els orígens de la nostra música 
Espai 05: El naixement de la dimensió polifònica 
Espai 06: El domini i la difusió de la polifonia
Espai 07: La nova música: el Barroc, l’aparició de l’harmonia i dels acords 
Espai 08: El desenvolupament dels instruments de teclat
Espai 09: Els corrents nord-europeus: la producció musical al classicisme
Espai 10: La individualitat al romanticisme. La intimitat i el poder
Espai 11: Els nous colors instrumentals del segle XIX

Espai 12: La guitarra, un diàleg permanent entre la música culta i la popular 
Espai 13: La música popular com a font d’inspiració 
Espai 14: Nous estils i noves tecnologies al segle XX

Espai 15: Viatgen els homes, viatja la música: la identitat i la fusió
Espai 16: Viu la música: eina de creació per a tothom (audiovisual)
Espai 19: Espai interactiu: informació tecnològica i lúdica

5, 6,7,8, 9. Interior del Museu de la Música. Detall
de la museografia. Fotografia: Varis Arquitectes, SL
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Espai 20: Espai d’exposicions temporals
Espai 21: Espai de documentació i recerca: una nova oferta per als estudio-
sos, biògrafs, escriptors, crítics, musicòlegs i públic interessat centrat en la
interpretació i l’estudi de la música europea i d’altres continents, es nodreix
dels fons la Biblioteca General del Museu, el fons d’enregistraments històrics
i el fons documental i les dades i els coneixements generats pel mateix museu.

• Tallers de restauració.

• Servei d’atenció i assessorament sobre conservació al públic i investigadors.

Tots els espais d’exposició s’han resolt sobre la base de característiques i
necessitats museístiques comunes:

• Informació audiovisual amb so col·lectiu. 

• Il·lustracions sonores individuals (audiòfons) sobre el so de cada ins-
trument.

• Il·lustracions iconogràfiques i textos projectats, els quals ens perme-
ten una gran flexibilitat d’adaptació a diferents nivells de lectura i a
diversos idiomes.

• Ampliació d’informació amb punts de consulta informatitzats.

• Audiovisuals monogràfics complementaris.

• Flexibilitat en la remodelació dels espais expositius.

LA MUSEOGRAFIA: EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 

L’espai ha estat resolt com un gran estoig vermell com el que es guarden
habitualment els instruments, i també com una enorme capsa de música.
El museu es fa servir més com un gran instrument que sap interpretar les
diferents partitures que se li ofereixen que com una solució de com
col·locar ordenadament en l’espai una extensa i valuosa col·lecció.

Dues consideracions prèvies i fonamentals d’aquest museu: la primera, l’au-
dició de la música ocupa un espai i un temps concret, i és una condició efí-
mera de la visita; la segona, no és un museu d’objectes, ni d’arqueologia arte-
sanal o industrial, ni de patrimoni artístic, és un museu on els instruments de
la col·lecció són els testimonis centrals que permeten convertir les músiques
de les diferents èpoques en autèntiques protagonistes d’aquest museu.

Després d’aquestes consideracions, cal parlar dels tres objectius principals
que el projecte ha volgut resoldre:

• En primer lloc, evitar el problema del colonialisme acústic i fer com-
patible la visita individual i col·lectiva.
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10,11,12,13. Interior del Museu de la Música.
Fotografia: Varis Arquitectes, SL



• En segon lloc, satisfer els diferents nivells de formació musical del
visitant, com també els seus diferents nivells de curiositat.

• I en tercer lloc, assegurar que el museu pugui fer créixer els seus con-
tinguts al llarg dels anys, així com permetre els canvis amb facilitat i
adaptar-se a les noves tecnologies per obrir el ventall del seu produc-
te cultural.

L’assoliment d’aquests objectius s’emmarca en el compromís de respecte a
l’edifici, obra de Rafael Moneo en col·laboració amb l’estudi d’arquitectu-
ra Arriola Fiol, que potencia els elements que determinen l’arquitectura
general. La geometria i part dels materials vénen marcats per la resta de
la instal·lació musical de l’auditori.

La distribució de la planta general és senzilla i racional, i manté ordre al
voltant d’un gran pati central, amb la qual cosa genera un recorregut clar.
Això permet facilitar l’orientació general del visitant. Però, sobretot, permet
modular els continguts i escollir el recorregut, i poder prendre alternatives
que deixen obviar parts ja visitades o de menys interès per a cada visitant.

Un segon aspecte important d’aquest projecte és l’element principal que s’ha
escollit per protegir i ensenyar els instruments, i explicar els continguts. Es
tracta de les vitrines còncaves-convexes. Són parets molt amples i transpa-
rents que van compartint l’espai, amb la qual cosa generen una visió des de
les dues parts de la paret dels objectes que hi ha al seu interior. Des de la part
de fora, l’espai convex, a més de deixar veure els instruments, permet com-
provar el so de molts d’ells a través d’uns audiòfons numerats, cosa que ens
permet una visita individual, però no autista, que continua permetent la
comunicació entre els visitants. Des de la part de dins, se’ns ofereixen dife-
rents possibilitats. En primer lloc, gaudir de la música, sense haver de fer ser-
vir l’audiòfon, fent l’espai compartible. La forma còncava de l’espai fa que
aquesta música no surti fora. També permet veure els instruments des d’altres
visions que des de fora no es veien. Cal afegir-hi una il·luminació jeraquitza-
da i temporitzada que permet matisar i utilitzar la llum com a narrador en les
explicacions mudes i treure els valors plàstics dels instruments.

A tota aquesta experiència musical, s’hi afegeixen imatges projectades
contra les parets del museu, que permeten completar el discurs amb un
complement audiovisual que tant ens por servir per contextualitzar la
música com per entendre el pensament de l’època o la recerca de la belle-
sa a través de les altres arts. Més que no pas imatges acompanyades de
música, és música contextualitzada amb imatges.

Aquesta flexibilitat fa possible fer diferents formats d’explicació, per a les
escoles, per al públic en general i per al públic més especialitzat, i permet
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escollir entre els programes d’audició musical i audiovisual. La possibili-
tat de poder disposar d’una explicació monogràfica sobre els instruments
de metall o la fabricació d’alguns instruments, o de rebre una explicació
en un to més didàctic per als escolars, o de poder-ho fer en diferents idio-
mes, el converteix en un museu certament renovable, mutant, ampliable,
que deixa només el caràcter immutable dels instruments exposats, amb la
qual cosa cobreix la tasca fonamental d’un museu de conservar la col·lec-
ció, però també la de permetre l’altra funció fonamental, la difusió amb
grans possibilitats.

Un altre aspecte que en cal destacar són els pocs materials emprats.
Moqueta vermella, vidre i la fusta de les parets i el sostre. Això dóna valor
als objectes exposats i evita que la complicació del contenidor es mengi
la complexitat de la col·lecció. Així s’ha posat moqueta a terra, en algu-
nes parets i en llocs per seure. És un bon fons per als instruments de fusta
i de metall i ajuda a absorbir la llum sense lluentors. Vidres del terra al
sostre per guardar els instruments en totes les vitrines, incloent-hi les
especials. També a les peanyes, com a suport de la informació gràfica i
com a suport de cartel·les.

Els continguts s’han completat amb uns espais complementaris com el
pròleg i l’epíleg, que són fonamentals per transmetre l’estructura concep-
tual del museu i de com gaudir del seu contingut. Són espais tractats com
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14. Muntatge audiovisual Fotografia: Varis
Arquitectes, SL



una excepció, amb dos audiovisuals multimèdia, on, en el pròleg, l’evolu-
ció dels instruments i la música que fan són els protagonistes, mentre que
la música, com a vincle de relació i vida de tots els humans, és la prota-
gonista de l’epíleg. 

Altres espais complementaris en el recorregut, són una taula vitrina llu-
minosa que embolcalla el pati, on es presenta la història de la gravació i
escriptura de la música. També la visita a una sala dedicada als músics
catalans ens deixa contemplar peces exquisides i records d’aquests artis-
tes. Per acabar, i ja al final del recorregut i al costat de la sortida, hi ha
una sala d’interactius, que també pot actuar de sala polivalent per a les
activitats generals del museu. Un recorregut farcit de reflexos i transpa-
rències, que fan més subtil la visió que acompanya el que se sent. 

El museu ofereix un espai dirigit a les persones, on es tracta dels músics,
de la seva música i dels instruments, però, sobretot, tracta de l’emoció, de
l’art i de la recerca de la bellesa.
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1. Banderola gegant amb la imatge gràfica de l’exposició. Fotografia: Pepo Segura
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INTRODUCCIÓ

Per bruixa i metzinera, una frase guixada en la sentència de mort d’una
bruixa,1 és el títol de l’exposició que ha pogut veure’s al Museu d’Història
de Catalunya del 25 de gener al 27 de maig de 2007, dins el marc d’ex-
posicions de gran format “Cròniques per a un mil·lenni” que el MHC fa a
la seva sala d’exposicions temporals.

D’aquesta sentència agafada com a títol, ja se’n desprèn que el contingut
de la mostra gira a l’entorn de la repressió que van patir les dones titlla-
des de bruixes a Catalunya, un gran nombre de les quals van morir a la
forca –400 víctimes a Catalunya i 60.000 a tot Europa–, segons dades de
la mateixa exposició.

Abordar el tema de la bruixeria en una gran exposició ha permès posar de
relleu la importància que va tenir la cacera de bruixes a Europa i espe-
cialment a Catalunya. Un episodi poc estudiat i escassament difós, tal com
ho demostra la xifra de processaments, que va arribar, a tot Europa, als
110.000 entre els segles XV i XVII, i que ha obert les portes a un fet direc-
tament vinculat a la història del poble menut, i més concretament de les
dones. La bruixeria, però, no sols s’ha de considerar des del seu vessant
històric, sinó que és especialment interessant analitzada com a fet cultu-
ral, fortament arrelat a l’imaginari col·lectiu, que s’ha bastit sobre un
munt de certeses però, encara més, sobre un gran nombre d’invencions. La
importància de l’exposició rau, precisament, en l’esforç que fa per destriar
del mite allò que hi ha d’històric i anar tornant a l’àmbit de la fantasia el
que no és sinó pura invenció popular. 

JOAN VICENS I TARRÉ
Museòleg

Abordar el tema de la brujería en una gran expo-
sición ha permitido poner de relieve la importan-
cia que tuvo la caza de brujas en Europa y espe-
cialmente en Cataluña. Un episodio poco estudia-
do que ha abierto las puertas a un hecho directa-
mente vinculado a la historia del pueblo llano, y
más concretamente de las mujeres. La brujería no
debe considerarse solamente desde su vertiente
histórica, ya que es especialmente interesante si se
analiza como hecho cultural, fuertemente arraiga-
do en el imaginario colectivo, que se ha construi-
do sobre muchas cosas ciertas pero, sobre todo,
sobre una gran cantidad de invenciones. La impor-
tancia de la exposición reside precisamente en el
esfuerzo que hace para separar del mito la parte
histórica, y devolver al ámbito de la fantasía lo
que no es sino pura invención popular.

Dealing with the theme of witchcraft in a large
exhibition gave the opportunity to show the impor-
tance of the witch-hunt in Europe and particularly
in Catalonia. A little-studied episode that opened
the doors to something that was directly related to
the lives of the common people, particularly the
women. Witchcraft must be considered not just
from a historical perspective; it is particularly
interesting to analyse it as a cultural phenomenon,
deeply rooted in the collective imagination, that
was built on a mass of falsehoods and, above all,
on very many inventions. The importance of the
exhibition derives precisely from its attempt to
disentangle what is myth from the historical facts,
and consign to the realm of fantasy everything that
is merely popular invention. 

1 Procés contra Francina Redorta, vídua de
Menàrguens, 1616. Arxiu de Poblet.
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LA IMATGE DE LA BRUIXA

Si ens preguntessin quina imatge tenim d’una bruixa, la majoria la descriuria
com una dona sense família, gran i lletja. Una imatge que s’apropa molt a la
que també tenien els nostres avantpassats, ja que, com es diu a l’exposició:
«Les víctimes van ser, majoritàriament, dones pobres, sovint velles, que
vivien soles».

Per bé que avui podem continuar creient en l’existència de bruixes, ja
ningú no seria capaç de defensar que aquestes es desplacen volant a
cavall d’una escombra. Però allò que veritablement defineix aquestes
dones és el fet de preparar beuratges i conjurs per tal de fer el bé, però,
també, amb objectius malignes. Segons la tradició popular, per fer-los es
relaciona amb els esperits, fa ús de la màgia i té contacte amb el diable
mateix. En una època de pors i desconeixement, les respostes als perills
i als problemes es vinculen a un ésser malèfic. Les bruixes, com en
determinats períodes els jueus, tenien molts punts per esdevenir caps de
turc i endur-se la culpa de tot el que no se sabia i que feia malbé les
collites, feia traspassar els infants i causava dolor i mort: pestes, tem-
pestes, atacs enemics, etc. «En un context de crisi econòmica, de mal-
tempsades, les suposades bruixes van ser acusades de pertànyer a una
secta universal presidida pel dimoni i de provocar assassinats, infantici-
dis i destrucció de collites».

2
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L’exposició posa de relleu la injustícia que van sofrir les dones (els brui-
xots solen tenir una consideració diferent, molt més vinculada a la savie-
sa) i en certa manera esdevé un reconeixement de la seva innocència.

QUAN L’IMAGINARI ES FA REALITAT

Per bruixa i metzinera s’obre amb una pregunta: han existit mai les brui-
xes? De la bruixa, com del pirata, se n’ha anat construint una imatge, fins
i tot podríem parlar d’un miratge, que desenfoca la seva essència fins a con-
vertir-la en una altra realitat. Existiren les bruixes? El que sí que va existir
de debò va ser la por cap als seus maleficis. Tant és així, que generalment
eren els mateixos veïns d’una comunitat els qui prenien la iniciativa de con-
demnar-les i demanar-ne l’ajusticiament, com si eliminant les bruixes des-
apareguessin la fam i la mort. Entre els segles XVI i XVII les bruixes van ser
un cap de turc idoni per calmar l’angoixa i la por que produïa la insegure-
tat en èpoques de crisi econòmica. 

A partir d’aquí, l’exposició s’estructurava en cinc àmbits a partir dels quals es
va desenvolupant la construcció del mite de la bruixa i la seva persecució.

La màgia en la tradició medieval

La màgia en el món medieval, en el qual s’explicava com va canviar el con-
cepte de bruixa, de l’època medieval, en què se li suposava un paper de les

4
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2. Àmbit de l’exposició titulat La bruixeria i la
màgia en l’època medieval. Fotografia: Pepo Segura

3. Detall de la reproducció del gravat Le sabbat des
sorcières, de Jean Ziamko. Fotografia: Pepo Segura

4. Detall de l’exposició. Fotografia: Pepo Segura

5. Pot de farmàcia, segle XIV.  Museu Comarcal de Manresa
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fetillera i sanadora, a cavall entre la ciència, la màgia i la religió, cap al que
se’ls atorgaria més tard com a éssers del mal vinculats amb el diable.

La invenció de la bruixa

La invenció de la bruixa que abordava la transformació de les fetilleres,
que durant segles havien estat persones benefactores, en dones malèfi-
ques, destinades a fer el mal al seu entorn. 

Les bruixes vistes pels seus perseguidors

Un dels àmbits més interessants, on es mostrava la imatge que de les brui-
xes van anar construint determinada gent del poble i que els va portar a
perseguir-les.

La gran cacera

La gran cacera dóna a conèixer la importància que va suposar la caça de
bruixes a Catalunya en relació amb la resta d’Espanya i d’Europa. 

Si bé un dels propòsits de l’exposició és trencar el mite que la persecució
va recaure en mans de la Santa Inquisició, aquesta és una idea que costa
d’eliminar i a priori no sembla que s’hagi aconseguit aquest objectiu.

La bruixa en la tradició popular

La bruixa en la tradició popular ha deixat una important empremta i ha
inspirat una literatura nombrosa molt interessant.

Un altre espai interessant és el dels amulets. Li falta vincular-lo a l’actua-
litat –quants esportistes no porten amulets de la sort! És ben veritat que
no són per protegir-se de forces malignes, sinó per invocar les benignes.

ELS OBJECTES

D’objectes històrics directament vinculats amb les bruixes i la seva perse-
cució, en resten ben pocs, fet que, evidentment, ha suposat un repte per
als comissaris que s’han plantejat l’exposició. Tot i així, han aconseguit
reunir un bon nombre de peces procedents de tot Europa, que pot xifrar-
se en unes 140.

Un gruix important dels elements que s’exposen està constituït per docu-
ments gràfics, sobretot llibres dels segles XV i XVI, on es recull l’amenaça
que suposen aquestes dones acusades d’haver pactat amb el diable. 

6. Morter de Farmàcia, segle XIV. Museu Comarcal
de Manresa. Fotografia: Pep Parer



236 PER BRUIXA I METZINERA. LA CACERA DE BRUIXES A CATALUNYAExposicions

7

8

9



PER BRUIXA I METZINERA. LA CACERA DE BRUIXES A CATALUNYAExposicions 237

Entre els llibres que s’exposen, cal destacar, per exemple, el Malleus
Maleficarum, del 1486, que esdevé un tractat inquisitorial que va ser edi-
tat arreu d’Europa, o Les Ordinacions de les Valls d’Àneu, publicades l’any
1424, que contenen la referència més antiga feta a Catalunya sobre la
suposada existència de bruixes satàniques.

Un altre tipus de documents són originals de processos contra suposades
bruixes, que han estat prestats, sobretot, per arxius comarcals i és la pri-
mera vegada que són exposats al públic. 

Aquests tipus d’objectes són, de fet, els únics testimonis històrics referents
a la bruixeria que s’han preservat. La seva exposició, però, presenta sem-
pre el problema que són poc atractius per al públic general i en fa feixuc
el discurs.

D’altra banda, també hi trobem un bon nombre de quadres i de gravats,
alguns d’ells d’autors tan reconeguts com el mateix Francisco de Goya,
que mostren escenes de dones malèfiques. Les pintures a l’oli solen ser
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7, 8, 9, 10 i 11. Diversos àmbits de l’exposició.
Fotografia: Pepo Segura
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representacions de sants lluitant contra les forces del mal. Es tracta sem-
pre d’obres d’un gran valor artístic.

Un dels recursos que millor explica què és i què es fa en un aplec de brui-
xes és la reproducció, en grans dimensions, del gravat Le sabbat des sor-
cières, de Jean Ziamko, que segurament és l’element més didàctic d’una
exposició que de vegades es fa feixuga i en què els textos pequen una
mica d’elitistes.

Ja en els darrers àmbits trobem objectes vinculats amb la vida quotidiana
de la població, destinats a protegir de les influències malignes: amulets,
plantes i herbes medicinals, les campanes d’església que repicaven.
Elements força habituals fins no fa tants anys i que perduren potser ja no
tant per protegir-se contra el mal, sinó per atraure la sort.

No hi falten tampoc tota mena d’objectes de tortura. 

Com a recurs museogràfic i de documentació, cal destacar, també, l’espai
d’aparells d’àudio per escoltar històries populars sobre bruixes. Aquests
aparells els caps de setmana tenien una veritable demanda per part dels
visitants de l’exposició.

12

12. Imatges de les possibles bruixes i bruixots que
foren protagonistes de les persecucions.
Fotografia: Pepo Segura

13. Mestre de Sixena, Sant Agustí d’Hipona, entre
1515 i 1519. Museu de Lleida Procesà i Comarcal ©
de la fotografia: Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal 
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LA MUSEOGRAFIA

El repte plantejat ha estat el de dissenyar una posada en escena que
embolcalli els visitants dins d’una atmosfera particular i suggeridora, tot
apel·lant als seus sentits i les seves emocions.

La museografia de l’exposició ha estat molt ben treballada, amb l’objectiu
de crear una atmosfera de misteri. En general la semipenombra embolca-
lla l’espai, mentre que els efectes sonors –d’animals nocturns– i els ele-
ments escenogràfics –com ara troncs d’arbres– intenten suggerir al visi-
tant un ambient rural i nocturn. 

L’exposició també comptava amb algunes escenografies: un menjador, una fogue-
ra o un bressol, que ens remeten a la por que les bruixes ataquin els nadons.

Un dels recursos més utilitzats per difondre el concepte de bruixa que ha tingut
la població és el recull de contes que poden ser escoltats en CD. Les històries de
bruixes, com les de llops, són molt usuals, fet que demostra la por que exercien.

CONCLUSIONS

Amb aquesta exposició, el Museu d’Història de Catalunya ha volgut donar
a conèixer què va ser la cacera de bruixes a tot Europa, però sobretot a 13
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14

15

16

14 i 15. Vitrines de l’àmbit dedicat al record popu-
lar de la bruixa. Fotografia: Pepo Segura

16. Pseudomestre de Glorieta, Sant Miquel Arcàngel,
segon quart del segle xv. Col·lecció Alord-Dersken,
Barcelona. © de la fotografia: Col·lecció Alord-
Dersken, Barcelona
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Catalunya, on va patir una virulència especial: quan es va donar, per qui-
nes circumstàncies va sorgir i contra qui es va dirigir. 

Si bé el tema és per a tots els públics, la presentació peca d’elitista. És difí-
cil fer uns textos atractius per a tots els públics sobre aquest tema.

De vegades queda confós l’ús de simbologia de diferents tradicions (des
dels signes del zodíac fins als de tradició jueva) enmig de l’exposició.

En l’exposició es transmet una certa por a caure en la popularització, pos-
siblement a causa de la popularitat del tema i no s’acaba de veure una
voluntat d’obrir-la a tots els públics. Celebrem l’espai destinat als infants
(situat ja fora del discurs expositiu), però, per contra, hi hem trobat a faltar
elements que en facilitin la comprensió als més joves al llarg del recorregut.

Amb tot, però, s’ha fet una gran tasca a l’hora de portar a terme aquesta
exposició. El tema de la bruixeria, com hem vist, està poc estudiat i con-
serva poca informació i documentació. Per això mateix, treballar-la en
forma d’exposició té el doble mèrit de l’interès que desperta i de la tasca
prèvia de documentació.

L’ambientació de l’exposició ha estat encertada, per tal com ha jugat amb
les llums, les ombres i sobretot amb la part audiovisual. 

En general, s’han aconseguit els objectius d’explicar la imatge de les brui-
xes, del motiu pel qual les perseguien i la gran cacera que hi hagué con-
tra elles. Però potser no s’ha acabat d’explicar qui eren els perseguidors.
Ja hem dit que la complexitat del tema i els pocs recursos existents fan
que el projecte expositiu sigui complex.

Tot i així, doncs, cal felicitar la iniciativa del Museu d’Història de
Catalunya i dels seus responsables per fer una exposició original sobre un
tema tan conegut i alhora ignorat com són les bruixes al nostre país.
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En finalitzar una mostra es desfà la construcció d’un espai de sentit i, amb
el desmuntatge, les peces que conformen la composició del discurs expo-
sitiu retornen al seu lloc d’origen. És com si, per un temps limitat, les
obres s’haguessin trobat en un lloc de manera misteriosa i haguessin ence-
tat un diàleg entre elles, tot sabent que probablement mai més no torna-
ran a estar juntes. La clausura esdevé un acabament, el punt final d’un
esdeveniment irrepetible que ha durat quatre mesos (del 21 de setembre de
2007 al 20 de gener de 2008). Durant aquest període, Barcelona ha brillat
a Amsterdam, però no sols la ciutat del 1900, sinó també la ciutat viva, la
d’ara. Així, per exemple, amb les activitats dels Friday Nights, el Museu
Van Gogh ha anat establint un fructífer i atractiu diàleg des del present
cap al passat, amb algunes iniciatives d’una bellesa i un interès memora-
bles, com va ser la desfilada de moda amb models inspirats en la
Barcelona del 1900 realitzats per joves dissenyadors holandesos, les diver-
ses actuacions de grups de música electrònica en la línia del Sònar, les
sardanes interpretades per la Cobla d’Amsterdam...

El públic que ha visitat la mostra, 260.779 persones, ha estat majoritària-
ment holandès i internacional, però també hi ha hagut una presència
constant de visitants catalans que han viatjat expressament a Amsterdam
per veure-la o que se l’han trobat en la visita al Museu Van Gogh. La gran
majoria preguntaven si després aniria a alguna altra ciutat o si es podria

TERESA-M. SALA
Professora titular d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i comissària de l’exposició

1

El artículo hace balance de lo que ha supuesto la
muestra Barcelona 1900, organizada por el Museo
Van Gogh de Amsterdam, tanto en lo que respecta
a la proyección de la ciudad y su cultura, como
desde la experiencia vivida como comisaria invita-
da del proyecto. Desde esta posición reflexiona
sobre el discurso expositivo y los criterios de selec-
ción de las piezas, al servicio de una versión de la
historia de una Barcelona efervescente, con unos
espacios urbanos en transformación y con sus
luces y sus sombras. Valora el hecho nada usual en
los museos de arte de centrar el discurso en las
ideas que se quieren plasmar más que en la espec-
tacularidad de los grandes nombres y las mejores
obras, que también han estado presentes en la
medida que corroboran lo que se explica.

The article discusses what the exhibition Barcelona
1900, organized by the Van Gogh Museum in
Amsterdam, has meant for the image of the city
and its culture, based on the author’s experience
as invited curator of the project. From this point
of view she reflects on the discourse of the exhibi-
tion and the selection criteria, to create a view of
the history of an effervescent Barcelona, with the
urban environment undergoing transformation and
with its highlights and shadows. It assesses the

1. Inici de l’exposició Barcelona 1900. Fotografia: Teresa-M. Sala
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veure a Barcelona. El cert és que no estava previst que la mostra fes una
itinerància per altres indrets i, en aquest sentit, també convé assenyalar
que el guió va ser pensat per explicar-nos fora d’aquí, i així poder brin-
dar al públic forani la possibilitat de fer una visita per diferents espais
simbòlics del que va ser la Barcelona del 1900, que, segons l’accent dels
noms que llavors rebia la ciutat, es mostrava com la Rosa de Foc, la ciu-
tat de les bombes, la Manchester catalana, el París del sud o la Perla del
Mediterrani. I és a través de la mirada dels creadors que en aquest exer-
cici de memòria històrica es van anar confrontant les seves metamorfosis. 

La iniciativa del Van Gogh s’inseria en un cicle dedicat a les ciutats d’art
entorn del 1900, que va començar en 1992-93 amb l’exposició Glasgow
1900. Art & Design; va continuar el 1997 amb Viena 1900. Retrat i inte-
rior, i posteriorment, en 1999-2000, amb Praga 1900. Poesia i èxtasi. El
2007 li va tocar el torn a Barcelona 1900, que primerament portava el
subtítol tradició i modernitat, i que finalment va caure per deixar genèri-
cament només el nom de la ciutat i la data 1900 com a metàfora. 

El propòsit principal era el de retre un homenatge a la gent que va fer pos-
sible la construcció d’una ciutat amb vocació de capitalitat artística,
comercial i industrial. I és evident que aquesta empresa no hauria estat
possible sense el suport de molts col·leccionistes privats, que d’una mane-

2

3

2. Marxandatge de l’exposició. Fotografia: Teresa-M.
Sala

3. Catàleg de la mostra. Fotografia: Teresa-M. Sala
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ra molt generosa van deixar les seves obres, així com, evidentment, de
determinades institucions públiques i privades. Encara que hi va haver
algunes absències de peces que haguéssim volgut mostrar, les alternatives
que vam buscar no van significar un canvi en el sentit del discurs. 

Escriure una crònica de l’ex-posició (com el seu nom indica, el que s’ex-
posa es posiciona d’una manera determinada davant dels esdeveniments)
no és una tasca fàcil. Tanmateix, encara que els invisibles de la mostra són
múltiples, creiem interessant l’oportunitat que se’ns brinda de plantejar
algunes reflexions conclusives del que ha estat un projecte llarg i complex,
però apassionant i creatiu. Així, doncs, de la meva experiència viscuda
com a comissària convidada destacaria que ha estat un important i grati-
ficant repte professional i personal. Si bé la configuració final de l’obra ha
estat el resultat d’un treball en equip amb diferents departaments del
Museu Van Gogh, la coordinació va anar a càrrec del departament d’expo-
sicions, dirigit per Edwin Becker, amb la participació del conservador
Benno Tempel. Ja des dels inicis, amb el preguió que em van encarregar,
també s’hi va incorporar el dissenyador mallorquí Toni Garau, amb qui es
va obrir un marc de cooperació indispensable per aconseguir la forma
requerida. La idea principal que el guió tractava de transcriure era una ver-
sió de la història d’una Barcelona efervescent, amb uns espais urbans en
transformació i certs personatges que actuaren en situacions confrontades:
els somnis per ser moderns i els ideals de recuperar la tradició enfront de
la realitat pura i dura dels desheretats. Es pretenia fer visible de manera
sensible les dualitats existents a la fi-de-segle, les llums i les ombres de la
ciutat que el poeta Joan Maragall expressava com a «compendi d’un món,
de vicis i de virtuts, de somnis de glòria i de desesperació».

No és gaire usual en els museus d’art l’opció de combinar la simbiosi de
diferents manifestacions artístiques, tot formant part d’un discurs que no
dóna protagonisme exclusiu a les arts i als artistes, sinó que situa les
maneres de veure dels artistes en el si d’una seqüència de circumstàncies
socials i estètiques. En canvi, per a nosaltres aquest va ser el criteri que
va marcar el procés de selecció, centrat en les idees que es volien plasmar
i no tant en l’espectacularitat dels grans noms o de les grans obres. Això
no vol dir que no s’hagin mostrat els artistes més representatius i les
millors obres, sinó que hi són en relació amb allò que representen o expli-
quen. D’altra banda, les postals van esdevenir l’eix conductor en tres
moments clau de l’exposició: primer, per donar sentit a la imatge de la
ciutat en forma afirmativa (una urbs que es mostra en plena febre cons-
tructiva); segon, per veure quina era la imatge de l’artista al seu taller
(plasmada pel fotògraf Francesc Serra), i tercer, les cent postals editades
per Àngel Toldrà i Viazo amb les quals tancàvem el recorregut amb un

unusual approach adopted by an art museum to focus
the discourse on the ideas it was desired to present,
rather than trying to impress with the big names and
finest works, although they too were there, insofar as
they served the exhibition’s purpose. 
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final tràgic (imatges de destrucció de convents i edificis religiosos durant
la Setmana Tràgica). D’aquesta manera, la dicotomia «construcció-des-
trucció» va marcar el ritme d’una cronologia que abraçava des de la Febre
d’Or fins a la Setmana Tràgica. El disseny del muntatge va esdevenir un
dels elements clau de la mostra, per tal com es va adequar perfectament
als continguts fins ara descrits i va ajudar a copsar la història que volíem
explicar. Toni Garau va aconseguir crear l’atmosfera indicada i traçar un
recorregut pautat pels diferents espais simbòlics de la ciutat, on es podia
percebre un variat joc de correspondències entre les diferents manifesta-
cions artístiques. 

Una altra qüestió important va ser decidir la imatge gràfica de l’exposi-
ció. Es va escollir un fragment de l’obra que Ramon Casas va presentar
per al «Concurs de cartells de la Casa Codorniu»: una dona que mira ale-
grement l’espectador amb una copa, tot convidant-lo a brindar i a parti-
cipar, amb la utilització d’un grafisme modern que es va fer servir per a
tot tipus de propaganda (pòsters, postals, fulletons, banderoles, bosses,
etc.). En canvi, per als punts de llibre gratuïts, es va emprar un detall

8

9

4. Casa Batlló. Fotografia: Teresa-M. Sala

5. Palau de la Música Catalana. Fotografia: Teresa-M. Sala

6. Espai de trànsit del primer al segon pis. Fotografia:
Teresa-M. Sala

7. Cau Ferrat, refugi d’artistes. Fotografia: Teresa-M. Sala

8. Acte d’inauguració. Fotografia: Teresa-M. Sala
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d’una aquarel·la d’Alexandre de Riquer amb crisantems. El cert és que, al
llarg dels quatre mesos de durada de la mostra, tots els visitants que com-
praven a les botigues del Van Gogh en sortien fent difusió de la mostra.

Des del departament d’educació, amb Aukje Vergeest, vam elaborar una
«petita guia il·lustrada per a la visita» (en anglès i holandès) que els visi-
tants podien agafar i endur-se gratuïtament. Atès que es va decidir de dei-
xar només els títols dels àmbits, amb la idea de poder realitzar una visita
molt més fluida, calia incloure a la guia tota la informació relativa als con-
tinguts dels apartats, la llista de peces i el comentari d’algunes de les més
remarcables (que juntament amb l’audioguia permetia ampliar encara més). 

De manera paral·lela, amb Suzanne Bogman, cap de Publicacions del Museu
Van Gogh, i la col·laboració de Geri Klazema, es va anar preparant l’edició
del llibre catàleg. L’obra, amb un original disseny gràfic de Griet Van Haute,
ha estat editada en cinc idiomes (holandès, català, castellà, anglès i francès)
per Mercatofonds, i ha estat la primera publicació que el museu realitzava
en català (amb el suport econòmic de l’Institut Ramon Llull). 

Alguns han qualificat aquesta mostra com una exposició d’autor, d’altres
com un retrat de la Barcelona del Modernisme no usual (que et fa desco-
brir i reconèixer una història ja coneguda, però d’una manera diferent).
També hi ha qui ha sabut endinsar-se en alguns matisos i destacar una
història de les dones presents a l’exposició, d’altres han descobert les joies
Masriera o les cadires com a distintiu original, mentre que hi ha els qui
han vist que, a més d’Antoni Gaudí, hi havia altres arquitectes amb nom
propi com Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, així com
altres creadors a més de Picasso, com Rusiñol, Casas, Nonell, Pidelaserra...

11

10. Els Güell i la ciutat de les fàbriques. Fotografia:
Teresa-M. Sala

11. Perspectiva dels interiors. Fotografia: Teresa-M.
Sala
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En general, els diaris i les revistes holandesos, i en particular alguns d’an-
glesos, han lloat l’exposició com un bell retrat artisticosocial, tot desta-
cant la presència dels films com a document viu combinats amb les arts
plàstiques i les arts decoratives. Al desembre de l’any passat, el prestigiós
diari Times va nomenar Barcelona 1900 entre les deu millors mostres de
la terra de l’any 2007. 

La Barcelona actual s’emmiralla en una part d’aquella ciutat modernista,
en treu rendiment turístic i afirma envers la massificació la seva singula-
ritat. No obstant això, el viatge interior per la Barcelona del 1900 és molt
més divers del que sovint s’explica o s’ensenya. La ciutat del final de segle
esdevé un objecte de cultura que dóna lloc a diferents registres de repre-
sentació, on igualment és el mateix medi urbà en procés de canvi el que
condiciona fets i gestes dels homes i les dones que l’habiten. I no són
només les elits, sinó la gent qui construeix o destrueix els ideals. 

En certa manera, una exposició és com la gastronomia, ja que podem tre-
ballar amb ingredients similars, però cal saber combinar i crear un marc
de noves possibilitats, amb nous gustos i textures interpretatives. I el ressò
que ha obtingut a Europa l’exposició Barcelona 1900 és el seu millor èxit,
ja que, sens dubte, hem tingut una finestra privilegiada oberta al món des
d’Amsterdam. 

12. Sortida. Fotografia: Teresa-M. Sala

13. Joies i àlbums Masriera. Fotografia: Teresa-M.
Sala 
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Ara fa dos anys, el 9 de setembre de
2005, es va inaugurar oficialment el
Centre d’Interpretació de l’Art
Rupestre (CIAR) de les Muntanyes de
Prades. És, de fet, una secció mono-
gràfica del Museu Comarcal de la
Conca de Barberà (MCCB) i està situat
a l’edifici conegut com la Presó Nova
de Montblanc (número 2 del carrer de
la Pedrera). Conjuntament amb els
Centres d’Interpretació de l’Ermita
d’Ulldecona (Montsià) i de la Roca
dels Moros del Cogul (les Garrigues),
forma part de la Ruta de l’Art Rupestre
creada pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya (MAC). La guia que res-
senyo, inserida (sense número d’or-
dre) en la sèrie o col·lecció de Guies del
Museu d’Arqueologia de Catalunya, ha
estat bastida a partir d’un text original
de l’arqueòleg Ramon Viñas i compta
amb un nombre considerable de foto-
grafies realitzades pel mateix autor i
per altres que procedeixen dels arxius
de l’Àrea de Coneixement i Recerca de
la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de
Catalunya, del Museu Comarcal de la
Conca de Barberà i de l’Institut
Municipal de Museus de Reus.

Ramon Viñas Vallverdú (Barcelona,
1947), autodidacte del dibuix i la
pintura, inicià la seva vida profes-

sional dins del món de les arts grà-
fiques, però s’interessà també per
les exploracions espeleològiques i
per la recerca arqueològica. Formà
part del Grup d’Exploracions
Subterrànies i, més tard, de l’Equip
de Recerques Espeleològiques. A
les dècades dels seixanta i dels
setanta, organitzà i participà en un
seguit de campanyes per a l’estudi
de les cavitats subterrànies i l’art
prehistòric al Marroc (1966-1973),
alhora que intervingué en diverses
campanyes de prospecció arqueo-
lògica –sota els auspicis de l’Institut
de Prehistòria i Arqueologia de la
Universitat de Barcelona (1966-
1975)– i col·laborà activament en
diverses excavacions arqueològiques
i paleontològiques a les demarca-
cions de Barcelona, Girona, Castelló
de la Plana i Cadis. Entre el 1970 i el
1975, dirigí la revista especialitzada
Speleon i formà part del comitè orga-
nitzador del V Simposi d’Espeleologia,
dedicat a l’estudi del quaternari.
Des del 1974, ha realitzat diverses
exposicions sobre art prehistòric i
ha fet nombrosos viatges i cam-
panyes de recerca a l’Àfrica i
Amèrica (Namíbia, Mèxic i el sud-
oest dels Estats Units). Participà en
el descobriment de l’important
conjunt d’art rupestre d’Ulldecona

El 9 de septiembre nace el Centro de Interpretación
del Arte Rupestre de las Montañas de Prades,
como sección monográfica del Museo Comarcal de
la Conca de Barberà. Conjuntamente con otros
centros forma parte de la Ruta del Arte Rupestre
creada por el Museo de Arqueología de Cataluña.
La presente guía se incluye en la colección “Guías
del Museo de Arqueología” y se construye a partir
de un texto del arqueólogo Ramon Viñas, acompa-
ñado de gran cantidad de fotografías realizadas
por el mismo autor y otras provenientes de dife-
rentes archivos.

On 9 September the Visitors’ Centre for Cave Art
in the mountains of Prades was opened, as a sec-
tion of the Museu Comarcal de Barberà (district
museum). Together with other centres it forms part
of the Cave-Painting Route created by the Museu
d’Arqueologia de Catalunya. This guide is one of
the series Guies del Museu d’Arqueologia and is
based on a text by the archaeologist Ramon Viñas,
accompanied by a considerable number of photo-
graphs, either by the author or drawn from various
archives. 

RAMON VIÑAS VALLVERDÚ

Montblanc. Muntanyes de Prades
Col. Guies del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya, desembre del
2005, 60 pàgines amb il·lustracions.
ISBN: 84-393-6931-X
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(1975) i ha localitzat i estudiat des
d’aleshores nombroses estacions
d’art prehistòric de l’anomenat Arc
Mediterrani, com les del barranc de
la Valltorta, la vall del Matarranya,
les muntanyes de Prades, etc. L’any
1977 guanyà el segon Premi
Internacional de Dibuix a Gabrovo
(Bulgària). El 1981 viatjà a Mèxic,
país en què ha treballat al llarg de
vint-i-cinc anys i on ha donat
classes a l’Escuela Nacional
Antropología e Historia –sobre
Mitjans de comunicació ideogràfi-
ca a la prehistòria (art prehistòric)–
i en què ha participat en nombro-
ses exposicions d’arqueologia i
projectes museogràfics –amb
còpies d’art rupestre que figuren al
Museo Nacional de Antropología de

la ciutat de Mèxic. L’any 1986 es lli-
cencià en Prehistòria i Història
Antiga a la Universitat de Barcelona
i, al cap de dos anys, a la mateixa
universitat, presentà la seva tesina
sobre El conjunt de pintures rupestres
de la serra de la Pietat, Ulldecona-
Freginals (Tarragona). Després d’ha-
ver fet els cursos de doctorat, l’un
a la Universitat de Barcelona (1989-
1990) i l’altre a la Universidad
Autónoma de México (1992-1993),
el 2005 defensà amb èxit la seva tesi
sobre La Cueva Pintada, proceso evolu-
tivo de un centro ceremonial, sierra de
San Francisco, Baja California
(México). Actualment, tot i que
sense deixar del tot les seves acti-
vitats a Mèxic, és conservador del
CIAR de les Muntanyes de Prades,
per al qual ha realitzat –en
col·laboració amb Maties Solé– la
museografia i –personalment– les
diverses reproduccions facsimilars
dels abrics pintats. Ha publicat un
gran nombre de monografies i arti-
cles sobre arqueologia i art prehis-
tòric, del qual és un especialista
internacionalment reconegut. Així
mateix, com a investigador de
l’Institut de Paleocologia Humana i
Evolució Social, vinculat a la
Universitat Rovira i Virgili, treba-
lla per posar en marxa un gran
projecte de recerca sobre l’art
rupestre a Catalunya.

La guia Montblanc. Muntanyes de
Prades s’estructura en diversos
capítols. Entre l’índex (p. 2-3) i la
introducció, hi trobem un plànol
(p. 4-5) de la planta baixa de l’an-
tiga Presó Nova en què s’ha ins-
tal·lat l’exposició permanent del
CIAR, amb indicació de les sales

1
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dedicades als diferents temes que
conformen el discurs de la mostra,
és a dir, el medi físic de la Conca
de Barberà, la història geològica
de la Conca i les Muntanyes de
Prades, l’art i els humans, l’art
rupestre de les Muntanyes de
Prades, l’art rupestre de Catalunya,
l’art rupestre en general i el que ha
estat declarat patrimoni mundial.
A la introducció (p. 6-10), entre
altres coses, Ramon Viñas recorda
molt succintament la primera
notícia vuitcentista (del 1830)
sobre la presència d’art rupestre a
les Muntanyes de Prades (una
memòria sobre els signes existents
a l’anomenat Portell de les Lletres,
presentada per Fèlix Torres Amat a
la Real Academia de la Historia),
per bé que la primera recerca in
situ realment seriosa no es va por-
tar a terme fins a la tercera dèca-
da del segle XX (a càrrec de Josep
Iglésies i Salvador Vilaseca), pràc-
ticament vint anys després de la
publicació per l’Institut d’Estudis
Catalans de les pintures de la Roca
dels Moros del Cogul. Dels més de
setanta conjunts d’art rupestre
prehistòric coneguts a la
Catalunya estricta, una quinzena
se situa a l’àrea que ara ens ocupa,
una zona sensiblement abrupta i
costeruda i d’accés no gens fàcil.
El grup de les Muntanyes de
Prades es caracteritza –segons que
ens explica Viñas– per un predo-
mini de signes esquemàtico-abs-
tractes, acompanyats d’uns pocs
exemples figuratius o naturalista-
estilitzats (percentatges temàtics i
estilístics contraposats als
d’Ulldecona i el Cogul), d’unes
dimensions petites o mitjanes

(entre 2 i 50 centímetres) i d’uns
colors vermellosos.

El capítol següent és dedicat a la
descripció geogràfica de les
Muntanyes de Prades (p. 10-14), des
dels trets geològics i físics fins a la
vegetació i la fauna, tot assenyalant
que aquest massís muntanyós és
protegit pel programa del Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN)
endegat per la Generalitat, tot i que,
per a la protecció íntegra de l’àrea,
és necessària la seva conversió en un
parc natural i cultural. S’hi detallen
també els accessos a Montblanc i la
situació i les característiques dels
principals monuments de la vila i de
la contrada (p. 14-18).

A continuació es presenten els
diferents abrics en què han estat
localitzades mostres de pintura
rupestre. El nucli figuratiu o natu-
ralista-estilitzat (p. 19-27) és for-
mat pels abrics del Mas d’en Llort
(una figura humana i diversos
caprins i cèrvids) i del Mas d’en
Ramon d’en Bessó (amb figures
humanes, un brau, diversos insec-
tes o aus i una mena de cistell o
recipient). El nucli esquemàtic-
abstracte, molt més nombrós (p.
27-39), inclou el ja esmentat
Portell de les Lletres, l’abric del
Mas d’en Carles, la Cova de les
Creus, els quatre abrics del Britus i
els abrics de la Daixa, de l’Arlequí,
de la Roquerola, del Mas d’en
Gran, de la Baridana (I i II), de
Gallicant i de la Mussara. Tot i que
menys nombrosos i de cronologia
imprecisa i sovint discutida, també
són esmentats i descrits altres con-
junts d’art rupestre, concretament

els dels gravats existents a la cova
del Minaire i a les roques de les
Ferradures, del Coll de la Mola i
dels Cogullons (p. 40-43).

Els capítols finals de la guia fan
referència a la història de les
investigacions (més detallada i
actualitzada que a la introducció,
p. 44-48); al context cultural i
temporal dels conjunts fins ara
localitzats, que en aquest territori
se situaria grosso modo entre els
anys 10000 i 1000 aC (p. 48-50); a
les dificultats d’interpretació de
l’art rupestre (p. 50-51); a les
característiques de la mateixa ins-
tal·lació del CIAR (p. 51-54), i a
una breu notícia sobre les altres
quatre seccions monogràfiques de
l’MCCB (p. 55-57). El volum clou
amb l’apartat corresponent a la
bibliografia bàsica sobre la qüestió
(p. 58-59) i la ineludible secció
dels crèdits (p. 60).

Com és lògic, aquesta guia no és ni
pot ser un itinerari excursionista i
per poder veure in situ les diferents
estacions prehistòriques de les
Muntanyes de Prades cal concertar
la visita directament amb els res-
ponsables del CIAR o de l’MCCB
(teléfon i fax, 977 860 349; adreça
electrònica, info@mccb.es). Potser
fins i tot es podran visitar algunes
de les noves mostres d’art rupestre
que han estat localitzades darrera-
ment, de l’any 2005 ençà, en
aquesta mena de gran museu a
l’aire lliure que conformen les
Muntanyes de Prades.

JAUME MASSÓ CARBALLIDO
Arqueòleg i museòleg
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L’editorial Nausícaä, davant del
panorama editorial d’aquest país,
on hi ha pocs espais dedicats a
temes de patrimoni i museus, ha
decidit iniciar la col·lecció
Patrimonio, amb la traducció d’un
seguit d’obres al castellà. Aquests
dos primers títols publicats volen
servir d’indicatius del que seran les
principals línies editorials. D’una
banda, recuperar obres i autors del
passat que actualment poden con-
siderar-se clàssics de la museolo-
gia o el patrimoni, i de l’altra,
donar a conèixer la bibliografia
estrangera més interessant, sobre-
tot llibres tipus assaig o d’autor
amb perspectives noves sobre la
història o actualitat dels museus, la
memòria històrica, les estratègies
d’exposició, entre d’altres; també
vol ser un espai per promocionar
els nostres autors i treballs inèdits.

El primer llibre, a partir de set car-
tes escrites i publicades l’any 1796
a la clandestinitat, denuncia l’es-
poli artístic d’Itàlia realitzat per les

tropes del general Bonaparte,
reflexiona i denuncia el segrest
ideològic de la cultura per part de
la política i defensa la llibertat i el
sentit cosmopolita de les arts i les
ciències. Hi trobem una reflexió
important sobre el naixement del
museu públic i del monument his-
tòric i la seva conservació in situ,
sobre la utilitat de l’art i la restitu-
ció del patrimoni espoliat.

El segon llibre analitza diverses
col·leccions des de la perspectiva de
considerar-les estructures rituals, i
els museus d’art com a construccions
simbòliques i socials. L’autora fa una
anàlisi entre les tensions i contradic-
cions de les ambicions públiques i
privades i dels interessos personals i
comunitaris de grans museus de
França, Anglaterra, Nova York i
Chicago a la darreria del segle XIX.
Duncan ens parla de la profunda
condició ritual de la cultura contem-
porània, cultura secular plena d’actes
i situacions cerimonials i dramàti-
ques; en definitiva, el que vol consta-

Estos dos primeros títulos de la colección
Patrimonios iniciada por la editorial Nausicaa quie-
ren servir de indicadores de lo que serán sus prin-
cipales líneas editoriales. Por un lado, recuperar
obras y autores del pasado que actualmente pueden
considerarse clásicos de la museología y el patrimo-
nio, y, por otra, dar a conocer la bibliografía extran-
jera más interesante, sobre todo libros de ensayo con
perspectivas nuevas sobre los museos y la memoria
histórica, entre otros. También quiere ser un espacio
para promocionar nuevos autores y trabajos inéditos.

The first two titles in the Patrimonios series which
Nausicaa has begun to publish are intended to be
indicative of its basic editorial policy. To make avai-
lable again works from the past which might now be
considered classics of museology and heritage stu-
dies; and to offer the most interesting volumes about
the subject written abroad, particularly essays on new
perspectives for museums and the historic memory,
etc. The series also seeks to be a platform for promo-
ting our own authors and unpublished works.

La col·lecció «Patrimonio»
DE QUINCE, Quatremère (1755-1849). Cartas a Miranda. Amb l’annex: Inventario de los robos hechos por los
franceses en los países que han invadido sus ejércitos”. Col·lecció Patrimonios, núm. 1, editorial Nausícaä, 
Múrcia; introducció de Daniel Rico Camps i traduït per Ilduara Pintor Mazaeda
ISBN 978-84-96633-35-3

DUNCAN, Carol (1995). Rituales de civilización. Col·lecció Patrimonios, núm. 2, editorial Nausícaä, Múrcia; tra-
ducció d’Ana Robleda
ISBN 978-84-96633-35-3
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tar l’autora amb aquest estudi és que
els museus no són solament estructures
rituals, sinó que, exercint aquesta fun-
ció, resulten un camp interessant per
estudiar la intersecció del poder i la his-
tòria de les diferents formes culturals. 

La col·lecció, amb un disseny ele-
gant, entre clàssic i modern, una
relació entre qualitat i preu molt
acceptable i sota la direcció de
Daniel Rico Camps (Universitat
Autònoma de Barcelona), té un
consell editorial ampli, amb pro-
fessors de diferents universitats
espanyoles i perfils molt diversos, i
això fa preveure que els futurs
títols puguin oferir una varietat en
consonància.

Per concloure, vull encoratjar i feli-
citar a tothom que ha fet possible
tirar endavant aquesta iniciativa,
així com agrair la possibilitat que
dóna d’accedir a la lectura en caste-
llà de moltes obres, que s’han escrit
o s’escriuen sobre museologia i

patrimoni arreu del món. També,
encoratjar i felicitat el professorat
universitari per la seva implicació
en projectes com aquest, projectes
que permeten reforçar la formació
en la temàtica de la museologia i el
patrimoni, alhora que potencien la
recerca d’aquest camp en l’àmbit de
la universitat. 

TERESA BLANCH I BOFILL
Museòloga
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Amb el títol de reflexions museogrà-
fiques es planteja una anàlisi de les
estratègies i les tècniques que, al
llarg dels segles XIX i XX, han desen-
volupat diferents institucions, equips
o persones en l’àmbit de la museo-
grafia i, en particular, de la museo-
grafia relacionada amb les belles
arts. La revisió de les tècniques tra-
dicionals de la museografia espacial
i la seva posada en escena ens por-
ten a reflexionar sobre temes de
conservació, il·luminació, muntatge,
climatització i seguretat des dels pri-
mers muntatges del segle XVII fins als
nostres dies.

Una passejada per les primeres expo-
sicions patrocinades per prínceps i
prelats en què les ciutats es guarnien
i els ciutadans de classe alta exhibien
el seu patrimoni ens duu a descobrir
el naixement d’una museografia vin-
culada al caràcter representatiu, sim-
bòlic i comercial. Moltes d’aquestes
exposicions es feien amb finalitats
simplement lucratives.

A França, on durant el segle XVIII

s’havia assolit un gran nivell cul-
tural, es planteja, el 1798, una

exposició que, en exalçar els
col·leccionistes abans que no pas
l’art, mostra els mestres famosos
de segles anteriors. Aquesta expo-
sició marca una fita en la història
de la museografia i és aquella que
se celebra en el famós Salon Carré
del Louvre. En totes les obres s’es-
pecificaven les mides i el suport i
tota inscripció que hi aparegués.
En tots els casos, s’hi indicava l’es-
glésia o la galeria d’on procedien i
en molts es donaven detalls dels
encàrrecs originals i tota mena
d’anècdotes. Les descripcions de
les pintures eren extraordinària-
ment completes, s’hi indicava la
data i el lloc de naixement de l’ar-
tista, com també un breu resum de
la seva trajectòria i la influència
que hi van poder exercir els seus
mestres. De vegades es feia saber al
visitant si hi havia dibuixos preli-
minars, versions o reproduccions.
És l’inici d’una disciplina que fins
als nostres dies s’estima en evolu-
ció contínua. 

Les grans exposicions dels mestres
antics del segle XIX, les exposicions
de la British Institution, l’exposició

Reflexions museogràfiques. Un recorregut per exposi-
cions de caràcter històric i contemporani

Se plantea un análisis de las estrategias y técnicas
que a lo largo del siglo XIX y XX han desarrollado
diferentes instituciones, equipos y personas en el
campo de la museografía y en particular de la muse-
ografía relacionada con las Bellas Artes. La revisión
de las técnicas tradicionales de la museografía espa-
cial y su puesta en escena, nos llevan a reflexionar
sobre temas de conservación, iluminación, montaje,
climatización y seguridad desde los primeros monta-
jes del siglo XVII hasta nuestros días.

This essay, entitled “Museographic Reflections”, sets
out to analyse the museographical strategies and
techniques developed in the 19th and 20th centuries
by various institutions, teams and individuals, parti-
cularly the museography of the fine arts. A review of
traditional spatial museographic techniques and their
implementation leads on to a consideration of issues
of conservation, lighting, staging, air-conditioning
and security from early exhibitions in the 17th cen-
tury up to the present day.

Conferència inaugural del curs 2007-2008 coorganitzada per l’AMC i el Departament d’Art de la UAB el dia 18
d’octubre de 2007, a càrrec d’Aurora Gómez, doctora arquitecta i museòloga
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de Manchester del 1856 i els pro-
jectes no realitzats, com el d’Owen
Jones, que podríem considerar
supermodern per a l’època, fins a
l’exposició inaugural del Stedelijk
Museum d’Amsterdam, o la passe-
jada pel Metropolitan de Nova
York, la Royal Academie de
Londres, el Jeu de Paume de París
o el Museo del Prado de Madrid.

En una segona part de la ponència
s’analitzen, a través de muntatges
propis realitzats en els darrers
quinze anys i amb una tria més
didàctica que no pas interessada,
els nous corrents i les posicions
dins de la museografia contempo-
rània, intentant mostrar i fer ente-
nedors llocs, fets, fenòmens que
ens fan veure el camp museogràfic
com un àmbit multidisciplinari, en
què l’arquitectura que serveix de
contenidor es relaciona més estre-
tament amb l’obra i viceversa.
L’objectiu d’aquesta segona part de
la intervenció és fer palesa la
necessitat de formar equips, atesa
la complexitat que tenen els temes
expositius en els nostres dies, no
sols a escala cultural sinó també en
el camp social. La multitud d’espe-
cialitats que abasta actualment i la
quantitat d’esdeveniments cultu-
rals així ho requereixen. 

Com a conclusió, i atès que la ponèn-
cia es presenta en un àmbit universi-
tari i sota els auspicis del Departament
d’Art de la Universitat Autònoma de
Barcelona, es pretén presentar al cor-
pus universitari la necessitat de creu-
re que avui dia la museografia és un
treball en equip, en què es coordi-
nen un seguit de professionals de

molt diverses especialitats al vol-
tant d’un tema comú.

La universitat és el primer motor
que ha d’incentivar els alumnes de
diferents professions –humanistes i
tècnics– i explicar-los la necessitat
de desenvolupar futurs equips
multidisciplinaris que permetin
abastar la complexitat dels actuals
i futurs projectes museogràfics. 

AURORA GÓMEZ
doctora arquitecta i museòloga 

Crònica



NORMATIVA DE REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DELS ARTICLES
Les persones interessades a trametre un treball a la revista MNEMÒSINE, perquè hi sigui publicat, l’hauran de fer arribar a
la redacció seguint la present normativa. Els treballs poden ser  acceptats o no, o bé poden ser acceptats amb el suggeri-
ment que s’hi introdueixin esmenes; en qualsevol cas, la resposta es donarà abans de dos mesos.

Amb l'objectiu d'unificar tots els articles de la revista MNEMòSINE. Revista Catalana de Museologia, hem 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. El Museu d'Història de Catalunya i l’Associació de Museòlegs
de Catalunya, com a coeditors, poden suggerir esmenes o excloure aquells articles que no assoleixin el nivell requerit.

Presentació del text:

El text ha de presentar-se en folis DIN A4 de 30 línies de 70 espais cadascuna, en suport informàtic (format PC) i utilitzant
el tractament de textos Word, i en una còpia en paper. Pel que fa a les notes a  peu de pàgina, se n’accepta un màxim de
fins a 10,  la suma de les quals només pot arribar a un total de 1.000 pulsacions.

Dins el text general del treball, el subratllat no s’ha d’utilitzar per a res; la cursiva s’ha de fer servir per a paraules d’altres llengües
(incloent-hi el llatí) i per paraules o frases que es vulguin 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, nume-
rades 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 separa-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 alfa-
bèticament pel cognom del primer autor. 

La referència bibliogràfica dels llibres s’ha de fer de la següent manera: cognom o cognoms dels autors en versaletes, sepa-
rat 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 ordenar-les 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 metropolitana». 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.
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