
fVl Museu d'Historia 
LDJ de Catalunya 

•-V\ 
-o 
E cu 

e: 

Cultura Museus 





R
ev

is
ta

 C
at

al
an

a 
de

 M
us

eo
lo

gi
a
M

nem
òs

in
e

2 005
número  2

• Musen d'Historia 
de Catalunya 

,:¡rm¡ Generalitat de Catalunya 
WW Departament de Cultura 



NÚMERO 2
JULIOL DE 2005

EDICIÓ
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya
Museu d’Història de Catalunya

DIRECCIÓ 
Jaume Sobrequés i Callicó, director del MHC
Carles Marfà, president de l’AMC

CONSELL DE REDACCIÓ
Jaume Bernades
Jusèp Boya
Mariona Companys
Alex Farnós
Andrea García
F. Xavier Menéndez
Marina Miquel
Jordi Montlló
Mercè Morales
Jesús Navarro
Josep Manuel Rueda
Pilar Sada
Margarida Sala
Daniel Solé
Joan Vicens
Francesc Vilà

COORDINACIÓ
Mariona Companys

COORDINACIÓ DOSSIER
F. Xavier Menéndez

SECRETARIA 
M.Dolors Bocanegra

CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA
Assumpta Grabolosa

TRADUCCIONS
Translatio

DISSENY GRÀFIC
La Page Original

IMPRESSIÓ
System BCN Gràfiques

Dipòsit Legal: B-21593-2004

ISSN: 1698-109X 

Vista exterior del Museu Nacional d’Art de
Catalunya, situat al Parc de Montjuïc. © de la
fotografia: MNAC

Bailén 125, entresol 1ª
08009 Barcelona
Tel.: 93 532 37 63
a/e: amc@museologia.org  

Plaça Pau Vila,3
08003 Barcelona
Te.: 93 225 47 00
a/e:mhc.cultura@gencat.net

Les opinions expressades dels 
treballs que es publiquen són exclusives dels
seus autors. En cap cas implica que la revista les
comparteixi. Resta prohibida la reproducció
total o parcial de la revista per qualsevol mitjà
mecànic, electrònic o fotogràfic sense l’au-
torització prèvia.

AMC 



Editorial Carles Marfà i Jaume Sobrequés i Callicó 5

Opinió Un buc insígnia, un artifici i un aparador. Ignasi Aragay   7

Dossier monogràfic «La Llei de museus: 15 anys després» 13
Presentació. F. Xavier Menéndez 14
Balanç de l’aplicació de la Llei 17/1990 de museus. F. Xavier Menéndez 15
Els museus locals sota la Llei de museus. Pere Izquierdo 41
Els museus comarcals i supramunicipals a Catalunya: museus de territori i societat. Alex Farnòs 59
Algunes consideracions sobre el paper dels museus, fundacions i col·leccions privades obertes 
al públic de Catalunya. Teresa Sala 75
El Registre de Museus de Catalunya. Montserrat Puertas 87 
Museòlegs i museòlogues: una aproximació a les transformacions d’una professió. Gabriel Alcalde 95
La Junta de Museus de Catalunya: entre la realitat i la utopia. Andrea García 103

Museologies Les noves tecnologies a les exposicions: una perspectiva històrica. Jusèp Boya 117
Patrimoni cultural i administració local. Carles.Vicente 129

Experiències Can Mario, del suro a l’art. Glòria Bosch 137
CETEC-Patrimoni: una proposta tecnològica per a la conservació del patrimoni. CETEC-Patrimoni 145
La nova política de Monuments del Museu d’Història de Catalunya. Jusèp Boya 151
Per un patrimoni industrial sostenible: el cas del MNACTEC. Joan Muñoz i Muntsa Guasch 159

Contrast El Fòrum i les exposicins. Daniel Solé i Joan Vicens 169
Anàlisi dels visitants de les exposicions del Fòrum. Jorge Bernárdez 196

Lectures Patrimoni en Perill de Jaume Massó. Jordi Piqué i Padró 201
La col·lecció Diffundere. Montse Caballero 209 

Crònica El Museu de les Pesca, menció especial al Premi Museu Europeu de l’any. Joan Vicens 213

sumari

' • emos1ne 





5

15 i 10 anys

El 14 de novembre de 1990 es publicava al DOGC la Llei 17/1990 de museus i el 30 de juny de 1995 s’a-

provaven en assemblea constituent els estatuts de l’AMC a Girona  a la seu del Museu d'Història de la Ciutat.

Han passat anys i els efectes de la Llei de museus, per bé o per mal, s’han fet sentir en el panorama muse-

ísitic català. Igualment el naixement de l’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC), sota l’experièn-

cia ja consolidada aleshores de l’Associació de Museòlegs de les Comarques Gironines, ha procurat dei-

xar petjada en la museologia i els museus del país. En el dossier central d’aquest segon número de

Mnemòsine reflexionem sobre els efectes de la Llei de Museus i la història d’aquests darrers 15 anys, dels

quals 10 també són de l’AMC.

En aquesta efemèride del 10è aniversari de l’AMC cal recordar que els inicis de l’AMC van ser modestos,

però a poc a poc el nombre de socis va anar augmentant i la projecció pública de l’Associació així com la

defensa de la professió i dels museus de Catalunya van tenir un paper cada vegada més important i decisiu

en la nostra societat. Rellegir ara les discussions que ens va portar a definir el nom de l’associació en les

jornades prèvies a la fundació al Museu Marítim de Barcelona «sobre el perfil professional del museòleg»

ens proporciona la satisfacció que el camí fet en relativament poc temps ha estat considerable.

Recordar algunes fites fonamentals en la trajectòria de l’AMC és també recordar l’evolució legislativa, profes-

sional i museística de Catalunya. Així l’any 1997 a Igualada van ser aprovades les resolucions sobre la Llei de

museus i l’esborrany del decret de personal tècnic i directiu de museus i també es va portar a terme l’organit-

zació del primer curs de l’AMC: «Llum i ombra». Més endavant s’organitzà la fira i el curs sobre noves tecno-

logies Tecnoart i els cursos d’estiu de museologia amb la Universitat de Girona. No ha faltat la participació

activa en la redacció del decret del personal tècnic i directiu de museus, diferents manifestos i posicionaments

dels quals cal destacar els dos darrers: el salvament del Born i la defensa del patrimoni Iraquià.

Totes aquestes fites han tingut entrebancs i dificultats però han comptat amb el suport i les complicitats

de tots els socis i sòcies de l’Associació, i dels professionals dels museus de Catalunya, i han tingut la

generositat del treball voluntari de molta gent i l’empenta i el consell dels responsables de les associa-

cions que ens varen precedir, especialment l’ATMC.

Fa només dos anys que l’Associació de Museòlegs i el Museu d’Història de Catalunya varen convergir en

la idea d’impulsar una revista destinada a reflexionar sobre el món dels museus i del patrimoni del nos-

tre país. Avui tenim a les mans el número dos d’aquesta revista. És l’esforç personal de la gent de

l’Associació  i del Museu d’Història de Catalunya que la fan possible. Hi reflexionem sobre el que ha estat

la vida dels museus catalans en els darrers quinze anys, i sobre com han de ser aquests equipaments cul-

turals en el nou segle que tot just hem encetat.

editorial
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Que aparegui el número dos de Mnemòsine amb una notable puntualitat, i que tinguem ja en avançat

procés d’elaboració el número tres posa de manifest la il·lusió amb què els professionals de museus hem

emprès la tasca d’oferir un instrument de reflexió i un òrgan d’expressió a tots els professionals i estu-

diosos que treballen per fer els museus del segle XXI al servei de Catalunya.

CCCCaaaarrrrlllleeeessss MMMMaaaarrrrffffàààà

president de l’Associació de Museòlegs de Catalunya

Jaume sobrequés i Callicó

director de Museu d’Història de Catalunya
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El 2004 és l’any del Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC), l’any de les exposicions del Fòrum de les
Cultures i l’any del Cosmocaixa: un buc insígnia encara
amb poc passatge, uns focs d’artifici molt vistosos i un
gran aparador malaguanyat.

Després de 25 anys, el MNAC ja tocava. S’ha acabat amb
una necessària embranzida final i ara li arriba l’hora de
la veritat: l’hora d’investigar, de difondre, de crear
exposicions i de millorar les col·leccions. De moment, el
públic no ha acabat de respondre amb l’entusiasme que
s’esperava i no s’hi val a donar les culpes als problemes
d’accessibilitat. No podem esperar a l’arribada del metro
per impulsar una assistència massiva al Palau Nacional
de Montjuïc, que hauria de ser entès com un destí obli-
gat per a natius i forans. L’objectiu ha de ser que la gent
s’amagui de dir que no han visitat el MNAC, que els cai-
gui la cara de vergonya. La qüestió no és tant el metro
–que també és important- com la credibilitat i l’oferta
real. La Fundació Miró també és a Montjuïc i tothom hi
ha passat, molts hi tornen periòdicament i els turistes hi
fan parada. És un museu singular, agradable, abastable.
El MNAC ha de fer valdre els seus valors: la descoberta
de l’art d’un país mil·lenari desconegut per propis –pels
mateixos catalans- i estranys –pels turistes-, la millor
concentració de pintura romànica del món, un moder-
nisme desconegut per als estrangers, etc. Queda molta
feina. S’ha de fer rutllar millor la maquinària interna i
els circuits de visita, s’ha d’omplir d’activitat cultural i
ciutadana, s’ha de connectar amb el territori... Els auto-
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2004 fue el año del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC), el año de las exposiciones del
Fórum de las Culturas y el año de Cosmocaixa: un
buque insignia con poco pasaje todavía, unos fue-
gos artificiales muy vistosos y un gran escaparate
desaprovechado. 
Después de 25 años, ha llegado para el MNAC la
hora de investigar, difundir, crear exposiciones y
mejorar las colecciones. Por ahora, el público no
ha acabado de responder con el entusiasmo que se
esperaba. En segundo lugar tenemos Cosmocaixa,
una apuesta millonaria que ha dado un resultado
arquitectónico espectacular, pero que presenta una
propuesta museística que no pasa de ser apetecible
[que no passa de laminera] y curiosa. La tercera
gran apuesta museística del año 2004 fueron las
exposiciones del Fórum, concebidas a base de
encargos millonarios. Si en este país hubiera una
política museística concertada entre todas las
administraciones y coordinada con las fundacio-
nes de las cajas [de ahorros], cuyo deber de servi-
cio público hay que recordar, quizá todo el dinero
de Cosmocaixa y quizá todo el dinero del Fórum
hubiera podido servir a la sostenibilidad, diversi-
dad y pacificación del mapa museístico catalán. 

2004 was the year of the Museu Nacional d’Art de
Catalunya – MNAC (the National Art Museum of
Catalonia), of the exhibitions at the Universal
Forum of Cultures, and of Cosmocaixa: a so-far
poorly-patronised flagship, some very gaudy fire-
works, and a huge but flawed shop window. 
After 25 years, it was more than time that the
MNAC started researching, disseminating and cre-
ating its own exhibitions and improving its collec-
tions. So far, the public has not responded with the
expected enthusiasm. Then we have Cosmocaixa,
an expensive venture with spectacular architectu-
ral results, but whose museological approach is
essentially showy and quaint. The third great

Un buc insígnia, un artifici i un
aparador

IGNASI ARAGAY I SASTRE
Cap de Cultura del diari AVUI
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museum project of 2004 consisted of the Forum
exhibitions, conceived by way of pricey commis-
sions. If only this country had a museums policy
agreed between all administrations and co-ordina-
ted with the savings bank foundations, which after
all have a commitment to public service! Then
perhaps all the money lavished on Cosmocaixa or
even the Forum could have been used to underpin
the sustainability, diversity and pacification of the
Catalan museological map. 

1. Sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
© de la fotografia: MNAC
2. Vista general del recinte del Fòrum Barcelona
2004. © de la fotografia: Fòrum Barcelona 2004

1
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cars que vénen de comarques al Teatre Nacional de
Catalunya abans haurien de passar per Montjuïc.

En fi, que ja tocava i que ara va de debò. A veure com ho
fem, però jo no les tinc totes perquè a Barcelona i
Catalunya sempre ens han sortit millor, museísticament
parlant, les coses petites. Sembla que tinguem la mà tren-
cada amb els centres d’autor, des del Picasso i la Miró, fins
al Dalí i la Tàpies. Després tenim el cas del Museu Nacional
de la Ciència i la Tècnica, una institució descentralitzada
que a poc a poc ha anat creant un model en xarxa molt
elogiat, amb una seu central reeixida, construïda pas a pas
–segurament més per falta de recursos que res- i malaura-
dament també poc coneguda pel gran públic. En canvi,
quan la volem fer grossa, alguna cosa grinyola. El MNAC
fins ara n’ha estat la prova més evident, llastat per indeci-
sions polítiques i, atenció, no només polítiques.

Però també tenim el cas del Cosmocaixa, una aposta
milionària que ha donat un resultat arquitectònic espec-
tacular, en el sentit que l’espai interior i exterior es fa
mirar, però que presenta una proposta museística que
no passa de llaminera i curiosa. És com si tot l’esforç
econòmic i intel·lectual s’hagués esgotat en l’embolcall.
Un cop tastes el plat, arribes a la conclusió que no n’hi
havia per tant. Passa una mica com a certes exquiside-
ses de la cuina experimental, que et deixen poc gust,

poc record, poc pòsit. Tinc la sensació que l’exposició
permanent del Cosmocaixa caducarà aviat i ja he pogut
comprovar els problemes de manteniment que té, amb
moltes instal·lacions fora de servei o amb un ús molt
deficient per part del públic.

La tercera gran aposta museística del 2004 van ser les
exposicions permanents del Fòrum, concebudes a base
d’encàrrecs milionaris i amb resultats desiguals. No
entraré aquí a analitzar-les. Només diré, en defensa dels
professionals dels museus, que amb els diners que s’hi
van esmerçar, els gestors dels nostres museus i centres
culturals haurien fet meravelles. Al final, als museus de
la ciutat els van tocar unes escorrialles que van ser molt
benvingudes i van donar resultats més que notables. Si
en aquest país hi hagués una política museística con-
certada entre totes les administracions i coordinada
amb els fundacions de les caixes, que cal recordar que
tenen un deure de servei públic, potser els diners del
Cosmocaixa haurien pogut anar a enfortir el Museu de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya (algú ha intentat
mai crear sinergies entre aquests dos centres?) i potser
els diners del Fòrum haurien pogut servir per a la sos-
tenibilitat, diversitat i pacificació del mapa museístic
català. L’invent hauria valgut més la pena i hauria dei-
xat un llegat més sòlid. I, si no, vegeu com ha passat
sense pena ni glòria el primer aniversari de l’efemèride.

2





«La Llei de museus: 15 anys després»



Vista exterior del Museu Nacional d’Art de Catalunya, situat al Parc de Montjuïc. © de la fotografia: MNAC

Quan el consell de redacció es va plantejar el tema del dossier central del
número 2 de la revista, es va concloure que després de quinze anys de vigèn-
cia de la Llei de museus de 1990, convenia fer una valoració del seu impacte
i una anàlisi del seu compliment. Dit i fet. Es van segmentar els diversos
aspectes que la llei preveu, i es varen adjudicar a un conjunt de reconeguts
professionals de la museologia catalana que d’una o altra manera han estat
protagonistes, usuaris o espectadors de l’esmentada Llei.

La base del sistema museístic català està format pels museus locals, susten-
tats bàsicament pels ajuntaments. El tècnic de l’Oficina de Patrimoni de la
Diputació de Barcelona, Pere Izquierdo, ens ofereix una anàlisi molt lúcida i
documentada d’aquests museus. 

Un altre dels tipus previstos a la llei, els museus comarcals, ens serveix de
punt de partida per abordar la realitat dels museus territorials d’abast i
vocació supramunicipal. Àlex Farnós, director del Museu Comarcal del
Montsià, reivindica aquesta figura i lamenta la seva pràctica liquidació san-
cionada per la Llei de museus.

Però el dossier no estaria complet si no s’abordés la realitat d’una tipologia de
museus que tot i no està regulada per la Llei, està ben present en el panora-
ma museístic del país: els museus privats. La historiadora de l’art i professo-
ra de la UB Teresa Sala ens exposa quins són les principals centres del país,
des de les grans fundacions als museus eclesiàstics.

També hem volgut valorar els resultats d’una de les mesures més transcen-
dents adoptada per la Llei: el Registre de Museus de Catalunya. Vàrem dema-
nar a Montserrat Puertas de l’Àrea de Gestió i explotació del Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya l’anàlisi de l’estat del Registre.

La Llei de museus ha tingut una influència decisiva en la consolidació de la
museologia com a professió, sobretot a partir de la publicació del Decret del
personal dels museus el 2001. Les transformacions de la professió al llarg dels
darrers anys, és l’objecte de l’article de Gabriel Alcalde, professor de l’Institut
del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona i exdirector del Museu
Comarcal de la Garrotxa.

Un altre dels instruments creats per la Llei de museus de 1990 és la Junta de
Museus de Catalunya (JMC). Andrea García, museòloga, amb una dilatada
experiència en els museus de Barcelona i en el MNAC, analitza quin ha estat
el paper d’aquest organisme des que fou creat el 1990 fins a l’actualitat.

Per emmarcar globalment el balanç d’aquesta Llei i fer una valoració general
del seu desenvolupament i de la seva aplicació, el qui això sotaescriu inten-
tarà fer-vos una crònica general del que ha representat per a Catalunya la Llei
de museus. Per tant, ens referirem aquí específicament als museus nacionals
catalans, capçalera de les xarxes temàtiques del sistema, és a dir, els museus
nacionals ja creats i els que s’han de crear, sense oblidar el seu desplegament
territorial (les seccions dels museus nacionals) i els museus d’interès nacional.

F. XAVIER MENÉNDEZ I PABLO
Museòleg

-------
-- --
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EL LLARG CAMÍ CAP A LA LLEI DE MUSEUS (1980-1990) 

Com és sabut, la primera dècada de la Generalitat recuperada, en matèria
museística  -com en tantes altres matèries- va estar marcada per la picabara-
lla institucional, centrada en el debat sobre la titularitat i la gestió dels grans
museus barcelonins destinats a ser museus nacionals, mentre la majoria dels
museus catalans, els locals, resistien com podien gràcies a ajuntaments i lle-
traferits locals (vegeu sobre aquesta etapa A.D. 1988; Menéndez, 1989; i
García, Menéndez, 1999).

La Generalitat, governada pel centre dreta nacionalista (CiU) des de 1980, es
va trobar que les grans institucions museístiques de referència, aquelles cri-
dades a ser els grans museus del país, i que havien estat majoritàriament cre-
ades per la Mancomunitat o per la Generalitat Republicana, estaven en
mans de dues administracions de caràcter local, l’Ajuntament de Barcelona
i la Diputació de Barcelona (aquesta darrera institució qüestionada política-
ment), que estaven governades per equips de govern d’esquerres encapça-
lats pel PSC. Ambdues institucions havien fet tasques de suplència durant
la fosca i llarga nit del franquisme, des que els rebels que van guanyar la
guerra adjudicaren el 1939 els museus gestionats per l’antiga Junta de
Museus de Barcelona a l’Ajuntament de Barcelona (com el Museu d’Art de
Catalunya, el d’Art Modern, o els de Ciències) i a la Diputació (com
l’Arqueològic, el Marítim o Empúries).

Balanç de l’aplicació de la Llei 17/1990 de museus
F. XAVIER MENÉNDEZ I PABLO
Museòleg

Cuando el consejo de redacción se planteó el tema
del dossier central del número 2 de la revista, llegó
a la conclusión de que, tras quince años de vigen-
cia de la Ley de museos de 1990, era conveniente
hacer una valoración de su impacto y un análisis de
su cumplimiento. Dicho y hecho. Se segmentaron
los diversos aspectos que prevé dicha ley y se adju-
dicaron a un conjunto de reconocidos profesionales
de la museología catalana, quienes, de una u otra
manera, han sido protagonistas, usuarios, especta-
dores, sufridores o beneficiarios  de la misma.
A fin de enmarcar globalmente el balance de esta
ley y hacer una valoración general de su desarrol-
lo y de su aplicación, así como para conocer
brevemente sus antecedentes y contextualizar su
aprobación desde el punto de vista político, el
autor intentará trazar una crónica general de lo
que ha representado para Catalunya nuestra Ley
de museos. En esta crónica incluiremos el análisis
de los museos nacionales, una cuestión capital de
la ley, muy ligada a su génesis y aprobación. Por
lo tanto, aquí nos referiremos específicamente a
los grandes museos catalanes cabecera de las redes
temáticas del sistema, es decir, los museos
nacionales ya creados y los que se han de crear,
sin olvidar su despliegue territorial (las secciones
de los museos nacionales) y los museos de interés
nacional. 
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Així doncs, la nova Generalitat començava un nou periple, amb un Estatut
de Catalunya acabat d’estrenar que li atorgava competència exclusiva en
matèria de cultura, però que no tenia ni un sol museu a gestionar. L’única
excepció era el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, de titularitat
estatal, la gestió del qual fou transferida a la Generalitat el 1982 (conser-
vant l’Estat la titularitat, però). A d’altres autonomies, el nous governs par-
tiren dels museus traspassats de l’Estat per començar a caminar. Però les
autoritats franquistes no s’atreviren el 1939 a adjudicar a l’Estat les grans
institucions culturals catalanes. Potser van voler fer un "gest". Si ho va ser,
en qualsevol cas, això va deixar el conseller Max Cahner, conseller de
Cultura de 1980 a 1984, amb les mans buides, i és per això que va dissen-
yar una sèrie de mesures normatives i legals destinades a fer-se amb el con-
trol i la titularitat dels museus de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona.
Es tractava de dues iniciatives de tipus confiscador, que van fracassar estre-
pitosament (per a més detalls, vegeu Menéndez, 1989).

El primer intent va ser el Decret 190/1981, de 3 de juliol, de reestructuració
de la Junta de Museus de Catalunya (DOG núm. 147 de 31.7.1981, pàg. 828),
pel qual la Generalitat assumia les antigues funcions de la JMB i creava un
patronat amb majoria de la Generalitat. Aquest Decret era un nyap jurídic, i
hauria estat considerat nul de ple dret per qualsevol tribunal si hagués estat
recorregut. Però no va caldre, perquè la Generalitat mai el va aplicar. La
Generalitat no podia regular un òrgan -la JMB-  creat per dues altres institu-
cions sobiranes, Ajuntament i Diputació, i menys per decret.

El segon intent va ser el primer Projecte de llei de museus presentat al
Parlament, tramès pel conseller Cahner el juliol de 1983. El projecte seguia
l’estela del Llibre blanc dels museus elaborat el 1983 (GENERALITAT, 1984).
L’articulat, lluny de regular globalment el sistema museístic català, se centra-
va en la creació de tres grans museus nacionals: el d’Art, el d’Arqueologia i el
de Ciència i Tècnica, i això representava a la pràctica la confiscació als seus
propietaris, en els dos primers casos, dels museus que els havien de constituir.
Ens referim al MAM i al MAC, entre d’altres, nuclis durs del Museu d’Art, en
mans de l’Ajuntament de Barcelona; i al MAB i a Empúries, entre d’altres,
embrions del d’Arqueologia, que gestionava la Diputació de Barcelona. El pro-
jecte no fou aprovat perquè va decaure a la fi de la legislatura, abans que fos
debatut. CiU no va pressionar perquè no tenia majoria suficient. A més del
desacord manifest i públic de l’Ajuntament de Barcelona i dels professionals
de museus (nucleats llavors entorn de l’ATMC), els partits d’esquerra (PSC,
PSUC i ERC) també s’hi oposaven i llavors tenien majoria absoluta. PSC i
PSUC van presentar fins i tot sengles esmenes a la totalitat amb text alterna-
tiu (vegeu Menéndez, 1989, p. 112-113).

El fet és que per múltiples raons la Generalitat i les dues administracions
locals esmentades no varen ser capaces de posar-se d’acord a l’hora de com-

When the editorial committee put forward the idea
of a central dossier for number 2 of the review they
concluded that now, fifteen years after the 1990
Museums Act, was a good time to evaluate its
impact and to analyse how far it was being complied
with. No sooner said than done. The various aspects
of the act were divided up amongst a group of well-
known experts in Catalan museology who have in
one way or another been participants, users, audi-
ence, sufferers or beneficiaries of this act.
The author bases this chronicle on what our
Museums Act has represented for Catalonia by
giving an overall context for evaluating and
assessing its development and application, after a
brief outline of its origins and political back-
ground. In this chronicle, I have included an
analysis of our national museums, one of the Act’s
key issues, and closely linked to its origins and
eventual approval. I therefore make specific refer-
ence to the hub museums in the Catalan system’s
thematic networks, in other words our national
museums, both those we have and those we need,
including territorial outposts (departments of the
national museums) and other museums of nation-
al interest.
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partir la gestió i convertir en museus nacionals els grans museus de la ciutat
que tenien abast i vocació nacional. El fons del problema era competencial,
però també pressupostari. L’Ajuntament i la Diputació no es negaven a tras-
passar els museus. Estaven gestionant uns equipaments que no els pertocava
i creien que s’havia de posar fi a la suplència i poder destinar els recursos que
esmerçaven a competències pròpies, per la qual cosa estaven encantats de
poder negociar amb la Generalitat un traspàs gradual. Per això defensaven
l’establiment d’un acord bilateral, però no acceptaven la imposició ni que es
vulnerés l’autonomia local. En canvi, CiU anteposava sobretot la primacia
institucional i pretenia imposar sense negociació prèvia, per dret competen-
cial, i per llei, no només el traspàs dels centres, sinó també els dels pressu-
postos que hi destinaven els seus actuals titulars. 

L’estratègia confiscatòria i annexionista del Govern de la Generalitat i del
conseller Cahner havien fracassat totalment. La prova és que el 1984, ja amb
el segon govern Pujol, el nou conseller Joan Rigol no va a tornar a presentar
el projecte de llei, tot i que ara CiU disposava de majoria absoluta. Rigol va
entendre que jurídicament el plantejament era insostenible, i va optar, com és
ben conegut, pel diàleg institucional. El 1985 va néixer i morir, quasi al
mateix temps, l’anomenat Pacte Cultural. Rigol va intentar concertar amb
l’Ajuntament de Barcelona i amb les diputacions, i amb l’oposició política, els
grans trets de la política cultural, però el mateix president Pujol avortà de
facto l’experiència (Menéndez, 1989, p. 115).

El nou conseller, Joaquim Ferrer, va tornar a repetir la mateixa estratègia con-
fiscatòria i espoliadora i trameté, al febrer de 1987, un nou projecte de llei de
museus al Parlament, molt semblant al projecte de 1983 (vegeu-ne el contin-
gut a Menéndez, 1989, p. 115-116). La diferència era tàctica: com que ja veien
que les lleis de règim local blindaven els drets de l’Ajuntament i la Diputació,

1 2 3

1. Vapor Aymerich, Amat i Jover. Fotografia: Arxiu
fotogràfic del mNACTEC (Teresa Llordés)
2. Museu Etnològic del Montseny. La Gabella. 
3. Museu Torre Balldovina. Fotografia: Arxiu
d’Imatges del Museu Torre Balldovina de Santa
Coloma de Gramenet
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ara emmarcaven de facto l’annexió dels museus en litigi en el marc de les
noves lleis d’ordenació territorial que es van aprovar al Parlament el 1987, les
famoses LLOT (municipal, de comarques, de supressió de la Corporació
Metropolitana i de nou règim de les diputacions), pensant que així tindrien
força legal  -almenys en el cas dels museus de les diputacions- .  Aquest segon
intent de llei de museus, qualificada com a LLOT museística, i qüestionada per
la Federació de Municipis de Catalunya i per tota l’oposició,  tampoc fructifi-
carà ja que la dissolució del Parlament i la convocatòria de les terceres elec-
cions al Parlament va sorprendre el projecte al Consell Consultiu. La Llei tornà
a decaure i va ser retornada al Govern. Per segona vegada, el Grup Socialista
presentava una esmena a la totalitat amb text alternatiu (Menéndez, 1989, p.
116-117). El projecte de llei representa per tant un nou fracàs de l’estratègia
intervencionista del Consell Executiu i un nou exponent de la manca de dià-
leg i entesa institucional. Una estratègia confiscatòria, per cert, només apli-
cada a les administracions locals, propietàries de determinats grans museus,
però que mai es dirigí cap al major propietari de museus de Catalunya,
l’Església catòlica. Els museus eclesiàstics mai varen ser qüestionats, ni per la
llei, ni per l’acció de govern. Un exemple d’aquest doble raser és que fins i tot
hem pagat (els ciutadans) un nou museu a l’Església (Vic) i ni tan sols els
poders públics poden nomenar el director.

EL DEBAT I L’APROVACIÓ DE LA LLEI 17/1990 DE MUSEUS

El 19 de febrer de 1990, essent conseller de Cultura Josep Guitart, el Consell
Executiu va aprovar un nou avantprojecte de llei de museus que va remetre
al Parlament el dia 28. Després del corresponent debat en ponència i comis-
sió, el Ple de la Cambra aprovava el projecte el 17 d’octubre de 1990, que va
ser publicat al DOGC al mes següent (Llei 17/1990, de 2 de novembre, de
museus; DOG núm. 1367 de 14.11.1990).

Es presentaren 146 esmenes parcials a l’articulat, però cap a la totalitat (ini-
cialment es van presentar, però es retiraren sense debatre) (per a més detalls
sobre la tramitació, les diverses esmenes i el procés d’aprovació, vegeu
Menéndez, 1990 a i b). 

I és que ara ens trobem immersos en un nou clima polític. Tot i que la propos-
ta legislativa no oferia grans canvis en relació amb el model anterior  -es man-
tenia la classificació de museus en cinc classes: nacionals, d’interès nacional,
comarcals i locals, monogràfics, i altres museus, i es creaven els tres museus
nacionals ja esmentats, així com els Serveis d’Atenció als Museus i la Junta de
Museus de Catalunya-,  hi havia un bona disposició a un cert acord de mínims
entre el Govern de CiU i les administracions locals governades pels socialistes. 

La veritat és que en el tràmit parlamentari hi va haver transacció de moltes
esmenes que van millorar notablement el text. Per exemple, es va introduir

4. i 5. Interior del Museu Nacional d’Art de
Catalunya. © de la fotografia: MNAC
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l’establiment d’un programa anual d’ajuts econòmics als museus locals i
comarcals (que posteriorment no es va materialitzar en alguns exercicis). En
canvi, CiU es va negar a acceptar propostes de l’oposició, com ara l‘elabora-
ció d’un mapa de museus com a instrument de planificació, proposta avala-
da per totes les forces d’esquerra.

El projecte inicial mantenia la creació dels museus nacionals d’Art i
d’Arqueologia de forma unilateral (en el cas de l’Arqueològic, aplicant la LLOT
de diputacions), mentre que les esmenes de les esquerres defensaven la seva
creació «per conveni» entre la Generalitat i els seus titulars (Diputació i
Ajuntament de Barcelona). Finalment, una ronda negociadora entre el conse-
ller Guitart, el portaveu parlamentari socialista, l’Ajuntament i la Diputació
van permetre un acord parcial en la matèria que es va concretar en esmenes
aprovades en el mateix Ple, en el darrer moment. 

De fet, com he mantingut en altres ocasions, el que es va produir fou un
pacte, entre la Conselleria i l’Ajuntament, que he qualificat en ocasions com
el «Pacte del Nacional», és a dir, un pacte sobre el Museu Nacional d’Art.
Això va permetre acordar la creació del MNAC per consens, amb una com-
posició del patronat compartida.

En canvi, la Diputació només va obtenir de la negociació incloure en el
redactat un període d’un any de termini per arribar a un acord amb la
Generalitat abans de procedir al traspàs obligatori del MAB, Empúries i
Olèrdola, en aplicació de les LLOT. Pel que fa a Empúries, també es va donar
per satisfeta amb una esmena transaccional pactada que establia que seria
objecte d’un acord específic amb d’altres administracions. La intenció era
possibilitar una solució consorcial per a Empúries que li garantís un estatus
diferenciat i autònom dins del Museu d’Arqueologia. Aquest acord  -més
verbal que literal-  no es va acomplir. Finalment, la Llei mantenia l’addi-
cional que transferia  -a més del MAB i Empúries- tots els museus i serveis
museístics de les diputacions a la Generalitat, en aplicació de la LLOT de
diputacions. Aquesta disposició mai es va materialitzar. Després veurem
com el MAC es va constituir finalment amb els museus de la Diputació de
Girona i de Barcelona perquè va haver-hi acord polític. Doncs bé, el Govern
de CiU mai va fer res per aplicar aquella disposició confiscatòria a les altres
diputacions, Tarragona i Lleida, governades per CiU.

És difícil demostrar documentalment quin suport va tenir la Llei de museus
per part dels grups parlamentaris. Al plenari del Parlament, en debatre una
llei, es voten únicament les esmenes vives i les transaccionals, i al final del
procés, un cop introduïdes les esmenes, no té lloc una aprovació de totalitat
de la llei. A cada esmena cada grup vota el que creu, i s’aprova allò que té
majoria. L’oposició va votar en contra de molts articles mitjançant esmenes
parcials, tot i que per majoria van quedar aprovats. Finalment, es van apro-
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6. Vista general d’Empúries. Fotografia: MAC-
Empúries
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var, de vegades per unanimitat, les esmenes pactades i transaccionades que sí
que van representar canvis respecte de l’articulat original. Per tant, és inexac-
te afirmar  -com de vegades s’ha dit-  que la Llei de museus de 1990 va ser
aprovada per consens o per unanimitat. No és veritat que ERC, PSC i IC votes-
sin a favor: simplement van votar a favor d’uns articles i en contra d’altres.
No es pot dir que l’oposició aprovés la Llei, però tampoc es pot afirmar que
la rebutgés. La veritat de tot plegat és que el «Pacte del Nacional» va condi-
cionar el debat, i va imposar un cert consens polític entorn del buc insígnia,
el MNAC, que va tapar tota la resta. Així va quedar fora de l’acord el mapa
de museus, els museus locals, la presència de professionals a la JMC i altres
aspectes tècnics que s’havien proposat i que milloraven la Llei. I també va
quedar fora la Diputació, que va veure com s’aprovava  -tot i el vot contrari
de PSC i IC-  un procediment de traspassos via LLOT. Per tant, la Llei de
museus és el resultat de la majoria absoluta de CiU amb un acord parcial amb
el PSC per que fa al MNAC, acord que va rebaixar la crítica o el rebuig de l’o-
posició a la globalitat de la Llei.

EL DESPLEGAMENT REGLAMENTARI

La majoria de les matèries en què la Llei de museus remetia a un posterior
reglament van ser incloses en el Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desple-
gament parcial de la llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. (DOG núm.
1561 de 26.2.1992). Aquest Decret pretenia desenvolupar globalment la llei,
però només estableix els paràmetres de la protecció, conservació, difusió i
documentació dels museus i regula el Registre de Museus de Catalunya. El
Decret determina els requisits tècnics mínims que ha de complir un museu
per ser considerat legalment com a tal i ser inscrit en el Registre. Per tant,
ha estat l’eina que ha permès instituir el Registre com a llistó i efectuar les
inspeccions corresponents per valorar el compliment de les condicions
mínimes perquè un museu pugui ser registrat, i per tant accedir a ajuts
públics. El Decret inclou una transitòria que concedeix cinc anys de termi-
ni als museus per adaptar-se als requisits mínims de la norma, i poder així
romandre d’alta al Registre, exactament el mateix termini que preveia la
mateixa Llei. Això significa que el Decret, publicat dos anys més tard, pro-
rroga dos anys el termini de la Llei (en total 7 anys). En aquests anys no hi
ha hagut convocatòries de subvencions significatives destinades als museus
per adaptar-se al Decret i poder accedir al Registre.

Una de les matèries previstes a la Llei (art. 14.1) per a un posterior reglament
eren les condicions professionals del personal directiu i tècnic dels museus.
Aquesta qüestió va tardar 11 anys a ser normativitzada: finalment es va publi-
car el Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre el personal tècnic i directiu de
museus (DOGC núm. 3471 de 12.9.2001). Va ser objecte d’un període de con-
sultes en què l’AMC va tenir un paper destacat. Una de les raons en el retard
era que no se sabia com abordar i establir la formació universitària dels tèc-
nics superiors de museus, atesa la inexistència d’especialitats reconegudes
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7. Porta d’entrada a la ciutat romana d’Empúries.
Fotografia: MAC-Empúries
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com a tal a les universitats. Aquesta qüestió va quedar finalment fora del
Decret, però almenys es va establir per als museus registrats un mínim obli-
gatori de personal tècnic (un tècnic superior de museus), amb titulació supe-
rior universitària, així com la figura del director. Això sí, van establir un doble
raser: el tècnic superior de museus ha de ser llicenciat i tenir coneixements
«específics» de museologia (art. 3.1)  -que es concreten en un annex-, mentre
que el director ha de ser llicenciat i tenir els coneixements «necessaris» sobre
museologia i sobre la temàtica del museu (art. 6.1). És evident que el concep-
te «necessaris» és menys exigent que el d’«específics». Això va ser molt criti-
cat per l’AMC, ja que permetia allò tan viciat que perdura en el món dels
museus: el nomenament de directors potser coneixedors dels continguts i de
les col·leccions d’un museu (p.e. professors d’universitat), però totalment
aliens a la museologia com a disciplina, que mai no han treballat en museus
i que per tant no poden ser considerats tècnics superiors de museus.

Durant els anys 90 s’han publicat altres decrets que desenvolupen reglamentà-
riament la Llei de manera directa (Decret 289/1991, de 24 de desembre, pel qual
es dóna compliment a la disposició addicional sisena de la Llei de museus -DOG.
núm. 1546 de 24.1.1992-; és a dir, el decret que regula la subrogació als con-
sells comarcals en aquells museus comarcals en què estava present la
Generalitat); que regulen la gestió dels museus propis (Decret 239/1992, de 13
d'octubre, de gestió desconcentrada de museus; DOGC núm. 1666 de 6.11.92);
o que modifiquen determinades potestats del conseller respecte dels museus
(Resolució de 12 de febrer de 1992, de delegació de competències en el director
general del Patrimoni Cultural -DOGC núm. 1563 de 2.3.1992-; i Resolució de
15 de maig de 1992, de delegació de competències del conseller de Cultura en
el director general del Patrimoni Cultural –DOGC núm. 1603 de 5.6.92-).

També s’han publicat els decrets que regulen la Junta de Museus: el Decret
289/1993, de 24 de novembre, sobre la composició i el funcionament de la
Junta de Museus de Catalunya (DOGC núm. 1829 de 3.12.93, que substi-
tueix el Decret 24/1991), i el Decret 209/1998, de 30 de juliol, de desplega-
ment de les competències de la Junta de Museus de Catalunya (DOGC núm.
2698 de 7.8.98).

La Llei 17/1990 de museus inclou les corresponents disposicions derogatò-
ries que, a més d’enterrar oficialment aquell Decret 190/1981 que recreva la
Junta de Museus de Catalunya, que ja hem esmentat, també liquidava for-
malment la xarxa de museus comarcals (creada pel Decret 222/1982, de 12
de juliol, de creació de la Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya; DOGC
núm. 248 d'11.8.82). 

La Llei de museus fou reformada, quasi diria que subreptíciament, els anys
1998 i 2002. Es tracta d’un episodi poc conegut en el sector. Els articles 22 i
42 de la Llei de museus foren modificats per l’art. 11 de la Llei 25/1998, de 31
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8. Asclepi. Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Fotografia: MAC-Barcelona
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de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro
(DOGC 2797 annex de 31.12.98). L’apartat 3 de la disposició addicional 2a.
de la llei de museus fou modificat per l’art. 90 de la llei 31/2002, de 30 de
desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC 3791 de 31.12.02). Es
tracta d’aspectes menors, però rellevants, relacionats amb els museus nacio-
nals, que després comentarem. Aquesta pràctica, introduir reformes de lleis
vigents en la llei d’acompanyament dels pressupostos de cada any i sobre
aspectes que res tenen que veure amb el pressupost (quasi sempre són modi-
ficacions sobre aspectes organitzatius), era habitual en l’anterior govern, i
una manera d’introduir modificacions legislatives massives per sorpresa i
sense debat parlamentari específic.

ELS MUSEUS NACIONALS I LES XARXES TEMÀTIQUES

Com és sabut, la Llei de museus de 1990 regula els museus nacionals (art. 19-
22) i les seccions de museu nacional (art. 23-24). Els museus nacionals es
creen per llei, i la mateixa llei, mitjançant les disposicions addicionals 1 a 4,
crea els museus d’Arqueologia de Catalunya, d’Art de Catalunya i de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, com a museus nacionals. Les seccions
de museu nacional són museus del territori que tenen col·leccions que com-
plementen el discurs del museu nacional i que s’incorporen a la seva xarxa
temàtica mitjançant conveni amb el seu titular. El museu nacional els pro-
porciona a canvi assessorament i suport tècnic i econòmic.

I és que la Llei de museus dibuixa un sistema de museus de Catalunya força
interessant, que malauradament, com veurem després, no ha estat materia-
litzat. Consisteix a articular inicialment tres xarxes temàtiques de caire dis-
ciplinari (art, arqueologia, i ciència i tècnica) encapçalades pel museu nacio-
nal i compostes pels museus del territori de la mateixa disciplina que lliu-
rement s’hi adhereixin. A la pràctica es tracta de crear tres sistemes amb tres
capçaleres de xarxa. 

La Llei ha estat, doncs, un instrument per posar en marxa, fonamentalment,
aquestes capçaleres de xarxa. Analitzem cadascuna d’aquestes.

Després de l’aprovació de la Llei, el MNAC, a partir dels fons dels museus de
l’Ajuntament (Museus d’Art de Catalunya  -MAC- i d’Art Modern –MAM-  i
Gabinet Numismàtic de Catalunya), aviat va ser una realitat, i el Consorci
corresponent, amb un patronat compost paritàriament per l’Ajuntament i la
Generalitat (sota la presidència d’aquesta), va ser constituït amb relativa cele-
ritat (Decret 51/1991). 

És evident que les administracions no varen analitzar de manera científica
quins museus d’art havien de constituir el futur MNAC. L’Ajuntament tenia
diverses col·leccions d’art provinents de l’antiga Junta de Museus de
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Barcelona i de l’antic Museu d’Art de la Ciutadella. Però el nou museu només
es constitueix amb les «arts majors» o «belles arts» (pintura i escultura, fona-
mentalment) del MAC i del MAM i de la Col·lecció Cambó (que ja s’havia
incorporat al MAC procedent de la Virreina uns anys abans). Què passa amb
les arts «menors»? O és que les col·leccions d’arts decoratives de l’Ajuntament
(concentrades fonamentalment al Museu d’Arts Decoratives del Palau de
Pedralbes), de vidre, de ceràmica, d’ivori, o de ferro forjat, no són també art
català? Doncs aquestes foren excloses de l’acord. Això sí, excepte el Gabinet
Numismàtic. Mai vaig entendre per què es van incloure les monedes i no la
ceràmica, per exemple (que havia estat en els anys 70 i 80 al Palau Nacional)
al nou MNAC. Encara no em quadra com hi ha monedes de tant en tant a
l’exposició permanent del MNAC enmig de pintures i escultures, i que hi fal-
tin en canvi objectes com caixes de núvia, mobles, orfebreria, gibrells de
terrissa, arquetes d’ivori, ventalls, figures de porcellana, ampolles de vidre,
rellotges, o forjats modernistes de ferro. Es va perdre una gran oportunitat per
connectar totes les col·leccions de l’art català (que ja havien estat segregades
del MAC l’any 1932) en un sol projecte, coherent i modern. El regidor Oriol
Bohigas va proposar concentrar totes aquestes col·leccions «menors» en un
museu prop del MNAC, a l’antiga fàbrica Casarramona (actual Caixafòrum) i
que volia anomenar Museu Folch i Torres d’Arts Decoratives. Finalment, s’ha
obert camí un grandíssim projecte d’aixoplugar totes les col·leccions esmen-
tades (Museus d’Arts Decoratives i de Ceràmica, actualment al Palau de
Pedralbes, i Museu Tèxtil i de la Indumentària) al nou Museu del Disseny, que
està previst construir a la plaça de les Glòries, i que a hores d’ara no té calen-
dari d’execució. Potser la urgència de recuperar el Palau de Pedralbes per a
funcions protocol·làries desencallarà el projecte.

Les vicissituds del MNAC en aquest període són força conegudes. El projecte
consistia a ubicar dins d’un palau nacional totalment rehabilitat les col·lec-
cions del romànic i del gòtic de l’antic MAC (que feia anys que estaven tan-
cades per obres), així com les del renaixement i barroc, i posteriorment les
d’art modern, procedents del Museu de la Ciutadella. El cost de les obres, ini-
ciades als anys 80, amb un polèmic projecte arquitectònic encarregat a Gae
Aulenti i un dèbil lideratge dels directors de la institució (Sureda i després
Barral), es va disparar, probablement perquè abordar un edifici de l’Exposició
Universal de 1929 com el Palau Nacional, i per tant destinat a ser efímer, no
podia deixar de ser una empresa inevitablement desorbitada des del punt de
vista financer. Així, l’intent de tenir almenys el romànic obert pels Jocs
Olímpics de 1992 va fracassar. Només es va enllestir la Sala Oval. Ja sota la
direcció d’Eduard Carbonell, el romànic fou inaugurat al desembre de 1994 i,
el gòtic al juliol de 1997. Els catalans no hem vist culminat el MNAC fins a
la gran inauguració de desembre de 2004, moment en què amb les col·lec-
ciones del renaixement i del barroc i les d’art modern (sense oblidar la col·lec-
ció Cambó i la més recentment incorporada col·lecció Thyssen procedent del
monestir de Pedralbes), tota la exposició permanent del Museu es mostra
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completa. A més, el MNAC inclou al Palau Nacional la Biblioteca General dels
Museus d’Art, el Gabinet Numismàtic, el Gabinet de Dibuixos i Gravats i un
nou departament de fotografia.

Una altra polèmica relacionada amb el MNAC ha estat la creació del Museu
d’Art Contemporani (MACBA). Barcelona necessitava un museu d’art contem-
porani, i per això es va construir un nou edifici (iniciat el 1990) que va ser
inaugurat –amb unes col·leccions de partida molt discretes-  el 1995. El
MACBA està gestionat per un consorci constituït el 1989 per la Generalitat,
l’Ajuntament i la Fundació MACBA, aquesta darrera composta per empresaris
patrocinadors. El problema estava a establir la divisòria cronològica entre el
MACBA i el MNAC, qüestió no resolta encara a la pràctica, tot i que la Junta
de Museus va instituir la ratlla dels anys 40. En aquests moment subsisteix
un «terreny de ningú», atès que la vocació del MACBA és atendre’s estricta-
ment a la contemporaneïtat.

Els nous estatuts del MNAC, publicats per l’abril de 2005, reformen la com-
posició del Consorci i donen entrada a un tercer membre de ple dret, el
Ministeri de Cultura. El patronat està compost per representants de les tres
administracions i per representats d’entitats privades que contribueixen al
Museu  (Resolució CLT/975/2005, de 9 de març, per la qual es dóna publici-
tat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 22 de febrer de 2005, pel qual
s’aproven els Estatuts del Museu Nacional d'Art de Catalunya; DOGC núm.
4362  de 13/04/2005, pàg. 9354). La presència de l’Estat també ha estat un
tema polèmic, ja que el Govern de la Generalitat mai va acceptar la seva par-
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10. Museu Comarcal de la Garrotxa. Fotografia:
Eloi Bonjoch
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ticipació directa en la gestió del Museu, tot i que ha contribuït al llarg d’a-
quests anys al finançament de les obres. El nou Govern tripartit ha pres final-
ment la decisió, molt criticada per CiU, d’incorporar el Ministeri al Patronat.
Aquests nous estatuts substitueixen els de 2001 (DOGC núm. 3423 de
04/07/2001), que va comportar una gestió més àgil, i que varen reemplaçar
els de 1991 (DOGC núm. 1422 de 22.3.1991).

La prioritat del MNAC en aquests anys ha estat, lògicament, les obres i no el
seu desplegament territorial mitjançant les seccions. Val a dir que fins ara
l’actitud del MNAC ha estat restrictiva en aquesta qüestió. Tot i això, s’han
declarat tres museus municipals com a seccions del MNAC (Resolució de
9.11.2000, per la qual es dóna publicitat a l’acord del Govern de 10.10.2000,
de declaració com a seccions del Museu Nacional d´Art de Catalunya la
Biblioteca-Museu Victor Balaguer, el Museu del Cau Ferrat i el Museu
Comarcal de la Garrotxa; DOGC núm. 3271 de 22.11.00). 

Si bé l’articulació del MNAC va ser abordada ràpidament per l’Ajuntament i
la Generalitat un cop aprovada la llei, i el procés es va posar en marxa de
forma sostinguda, tot i el retard de les obres, en el cas del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, la seva creació va ser materialitzada més tard, a
partir dels traspassos de la Diputació de Girona (1992) i de Barcelona (1995),
i no es va fer aplicant els terminis o la metodologia prevista per la Llei (apli-
cació de les LLOT), sinó per acord bilateral, que era el que sempre havia pro-
posat la Diputació, i, jurídicament, l’única via possible.

Primer va tenir lloc l’acord de traspàs amb la Diputació de Girona (Decret
160/1992, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el traspàs de museus i serveis
museístics de la Diputació de Girona a l'Administració de la Generalitat i als
consells comarcals del Gironès, del Pla de l'Estany, del Baix Empordà, de l'Alt
Empordà i de la Garrotxa; DOGC núm. 1626 de 31.7.92; amb correcció d'e-
rrades al DOGC núm. 1720 de 15.3.93), que incorporava al nou MAC el Museu
Arqueològic de Girona (Sant Pere de Galligans) i el monogràfic d’Ullastret.
Amb aquests fons inicials, la Generalitat ja pot constituir el nou MAC, tot i
mancar-li els museus principals (MAB i Empúries), i es decideix a publicar el
2003 uns estatuts d’un centre que en realitat encara no existeix (Decret
294/2003, de 2 de desembre, pel qual s’aproven els estatuts de l’Entitat
Autònoma Museus d'Arqueologia; DOGC núm. 4033 de 18.12.03). 

L’acord amb la Diputació de Barcelona no es produeix fins al 1995 i té for-
mat d’un acord de «donació» del MAB, Empúries i Olèrdola a la Generalitat,
mitjançant un conveni. Formalment no és un traspàs causat per la Llei de
museus o per la LLOT (Decret 290/1996, de 23 de juny, pel qual s’aprova la
transferència de la Diputació de Barcelona a l’Administració de la Generalitat
del Museu Arqueològic de Barcelona i de les Ruïnes d´Empúries i d´Olèrdola
i dels seus museus monogràfics  -DOGC 2237 de 31.7.96-). Amb aquest acord

11. Biblioteca - Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la
Geltrú. Fotografia: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer 
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finalment s’articula el MAC amb seu central a Montjüic (l’antic MAB) i qua-
tre seus: Empúries, Girona, Ullastret i Olèrdola. Posteriorment s’hi incorpora
el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC), amb seu a Girona
(Pedret). A partir de 1997 s’intenta una coordinació orgànica amb el Museu
Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), que esdevé complexa i que fra-
cassa per qüestions de tipus normatiu i, per descomptat, també personals.

Al contrari del MNAC, el MAC resta estancat des del primer dia, i fins avui.
La situació catastròfica de la seu de Barcelona, amb les col·leccions i les reser-
ves sense inventariar, amb una exposició permanent desfasada i amb vitrines
brutes i deixades, i, sobretot, amb una part del personal amb una mentalitat
retrògrada i reaccionària contrària a l’esperit de servei públic i disposat a boi-
cotejar qualsevol reforma, condiciona negativament el desenvolupament de la
seu de Barcelona i de la resta de seus. La situació, heretada de la Diputació,
empitjora amb la Generalitat a causa de la indiferència de la institució, la
negligència dels directors generals de patrimoni i la incompetència d’alguns
directors (R. Batista, M. Molist) al costat de la impotència d’altres (F. Tarrats,
JM. Carreté) que no varen poder tirar endavant un projecte renovador per la
manca de suport de la Direcció General de Patrimoni. Es van elaborat plans
directors de les seus i un ambiciós projecte museogràfic per a la seu de
Barcelona (1999), però tot resta al calaix i les inversions han estat mínimes.
Fins i tot el MAC no ha estat capaç en els darrers  exercicis de gastar-se el
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12. Façana de Sant Pere de Galligants, seu de
Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Fotografia: MAC
13. Vista de la cisterna romana. Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Olèrdola. Fotografia: MAC 
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pressupost ordinari de funcionament, i ha tornat molts diners a final d’any,
com si no hi haguessin necessitats urgents als centres.

Com hem esmentat anteriorment, la Llei de museus va ser modificada per la
porta del darrere a través de les lleis d’acompanyament dels pressupostos dels
anys 1998 i 2000. La reforma de l’any 2000 va consistir a modificar l’apartat
3 de la disposició addicional segona, la qual creava l‘entitat autònoma Museu
d’Arqueologia de Catalunya. Aquesta EA ara és substituïda per una nova EA
anomenada Museus d’Arqueologia, que té per objecte «la gestió del MAC i del
MNAT». És a dir, s’unifica la gestió dels dos museus en un sol ens anomenat
"Museus  -en plural-  d’Arqueologia", per així intentar resoldre per llei la uni-
tat d’acció entre el MAC i el MNAT que fins ara s’havia intentat de facto sense
gaire èxit. La Llei de 1990 havia només esbossat la qüestió dient: «s’han d’es-
tablir relacions de col·laboració i coordinació amb el MNAT» per part del MAC
(apartat 6 de l’addicional 2; per cert, aquest apartat hauria d’haver estat dero-

gat per la modificació legal de 2000 i no es va fer). Com que, recordem-ho, el
MNAT és de gestió transferida però de titularitat estatal, el Govern no s’havia
atrevit a incorporar-lo al MAC com una seu més. Ara el que es proposa és
incorporar-lo a un nou ens en igualtat amb el MAC. Els estatuts que desen-
volupen la qüestió no apareixen fins al desembre de 2003, in extremis, en el
mateix DOGC que publica el nom del nou president de la Generalitat (Decret
294/2003 de 2 de desembre pel qual s’aproven els Estatuts de l’Entitat
Autònoma Museus d’Arqueologia; DOGC núm. 4033 de 18.12.2003).

Pel que fa a la xarxa territorial, el MAC encara no ha desenvolupat relacions
amb futures seccions, tot i que hi ha molts museus territorials interessats
(Gavà, Badalona, Banyoles, Guissona, Reus, Mataró, Balaguer, Terrassa...), ni
tampoc amb jaciments arqueològics visitables de cara a constituir una futura
xarxa de parcs arqueològics, més enllà de l’actual «ruta dels ibers». De
moment, prou feina té el MAC no només per tirar endavant les seus pròpies,
sinó també per gestionar els jaciments arqueològics propietat de la Generalitat
que li han estat assignats en els darrers anys, i sense dotació pressupostària
(Molí de l’Espígol de Tornabous, Castellet de Banyoles de Tivissa, el Cogul, el

14
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Coll del Moro de Gandesa). Amb les seus i els jaciments propis, el MAC es
podria desplegar raonablement per Barcelona (Olèrdola), Girona (Ullastret i
Empúries), i també a Tarragona a través del MNAT, que gestiona directament
jaciments com els Munts, la Tabacalera i Centcelles. L’assignatura pendent és
la demarcació de Lleida, on la confluència del Museu Arqueològic de l’IEI
(Diputació) dins del projecte del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal compli-
ca enormement el futur desplegament del MAC a Ponent.

El tercer museu nacional creat per la Llei de museus és el Museu de la Ciència
i la Tècnica de Catalunya. Aquest museu fou creat a Terrassa el 1985 ínte-
grament per la Generalitat, sense participació d’altres administracions. El
1982 la Generalitat assumí la proposta (impulsada per l’Associació
d’Enginyers de Catalunya) i el 1983 comprà el Vapor Aymerich, Amat i Jover
per instal·lar-hi  la primera exposició, oberta el 1984. El 1995 s’obrí al públic
la totalitat del vapor rehabilitat. Els seus estatuts daten de 1991 (Decret
150/1991, d'1 de juliol, pel qual s'aproven els estatuts del Patronat del Museu
de la Ciència i la Tècnica de Catalunya; DOG. núm. 1471 de 24.7.1991).
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14. Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.
Fotografia: Eloi Bonjoch
15. Vista del Museu d’Història de Catalunya.
Fotografia: MHC (Pepo Segura) 
16. Museu del Suro de Palafrugell. Fotografia: Arxiu
del Museu



Aquest museu ha estat i és un exemple de perseverança i constància, ja que
amb recursos limitats i amb un reduït equip -liderat des dels inicis pel seu
director Eusebi Casanelles-  ha aconseguit posar en marxa de forma modèli-
ca una xarxa de museus de ciència i tècnica al llarg de tot el territori que fun-
ciona eficaçment i que és l’exemple a seguir per a la resta de museus nacio-
nals. Sempre he dit que l’audàcia del seu director consistia a anar una mica
per davant de la Llei. Així, la xarxa del Museu aviat va quedar composta per
tres nivells de centres: les seus pròpies (Terrassa i les fàbriques comprades per
la Generalitat: la que està oberta al públic és la Colònia Sedó d’Esparraguera,
però n’hi ha d’altres); les seccions de museu nacional, i les entitats col·labo-
radores (altres museus o col·leccions amb els quals s’acorda una relació esta-
ble). En aquests moments, el Sistema Territorial del Museu està compost per
17 centres. Les seccions són actualment tres, corresponents a tres museus
municipals concertats des del primer moment, tot i que el conveni no es signà
fins al 1998 (Resolució de 3.6.1998, per la qual es dóna publicitat a l’acord
del Govern de la Generalitat de 26.5.1998, pel qual el Museu del Suro de
Palafrugell, el Museu Comarcal de l´Anoia i el Museu Molí Paperer de
Capellades es declaren seccions del Museu de la Ciència i Tècnica de
Catalunya; DOGC núm. 2665 de 12.6.98). Pel que fa al Sistema, el decret que
el «legalitzà» va aparèixer molt després de la seva creació (Decret 85/1998, de
31 de març, pel qual s’aprova el Reglament del Sistema Territorial del Museu
de la Ciència i Tècnica de Catalunya; DOGC núm. 2615 de 7.4.98).

Existeix un museu a Catalunya que per la seva història i continguts és el
museu més «nacional» de tots, però que legalment no ha estat declarat com a
tal. Ens referim al Museu d’Història de Catalunya. Aquest museu fou creat i
inaugurat el 1996 (Decret 47/1996, de 6 de febrer, de creació i d’estructuració
del Museu d’Història de Catalunya; DOGC núm. 2171 de 21.2.96) després
d’una polèmica decisió presa per la Presidència de la Generalitat.
Efectivament, el projecte, que no estava previst en cap programació museís-
tica de país, fou pilotat i finançat des de Presidència i no des de Cultura. La
iniciativa fou durament criticada des de l’oposició política i des dels sectors
professionals. En l’àmbit polític, es desconfiava d’un determinat discurs
patriòtic. Per altra banda, els museòlegs del país no enteníem el perquè d’a-
quest «bolet» i d’aquesta gran inversió en un nou museu -a sobre sense
col·leccions-, quan el MNAC estava empantanegat i els museus locals estaven
en una situació precària. És per això que demanàvem que s’abordés abans la
modernització dels museus catalans ja existents.

La veritat és que el MHC, dirigit primer per JM. Solé Sabaté i actualment per
J. Sobrequés, ha disposat d’una exposició permanent eficaç i ha mantingut en
aquests anys un programa d’exposicions i d’activitats de cara al públic fami-
liar i escolar molt completa i poderosa. S’ha dotat finalment d’una política
d’adquisició de col·leccions, encara feble, i ha explorat la creació al seu redós
d’una xarxa de museus d’història local. Finalment, ha estat determinant en el
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procés de creació de nous museus al territori, relacionats amb la història més
recent, com el de l’Emigració de Sant Adrià del Besòs o el de l’Exili a la
Jonquera. Ara per ara està encara per veure quin paper tindrà el MHC en el
projecte de creació del Memorial Democràtic.

El nou Govern de la Generalitat té la intenció de fer del MHC un organisme
autònom i declarar-lo com a nacional (ho ha de fer per llei), així com ator-
gar-li també un caire territorial. En aquest sentit, ja s’ha avançat traspassant-
li la gestió dels monuments de la Generalitat que gestionava directament
l’Oficina de Gestió de Monuments. Així doncs, des del 2004 el MHC gestiona
la Xarxa de Monuments (d’acord amb la disposició addicional 2a. del decret
201/2004 de 24 de febrer de reestructuració parcial del Departament de
Cultura; DOGC núm. 4079 de 26.2.04).

Com és sabut, resten dos altres projectes de museus nacionals al calaix des de
fa un munt d’anys. Es tracta del Museu de Ciències Naturals i del Museu
d’Etnologia, les dues grans disciplines museístiques que resten per articular
temàticament. La Junta de Museus ja ha prefigurat la seva constitució, però
encara no s’han posat les bases per a la creació efectiva d’aquests dos museus.

BALANÇ DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI 17/1990 DE MUSEUS
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17. Mapa del desplegament territorial del Museu
d’Història de Catalunya

MUSEU D'HISTÓRIA DE CATALUNYA 
Monuments de Catalunya 

1m Rtla l Monettir de Santet Crtu• 
Aiguamón:il (Ali C.mpJ a Museu d'HlslOlla de Cltaluny1 / HU central 
8alcelon1[8alcolonl$] a C.ptllaA.W deSant11Á91t11 

-· [Baroeloné$] 1m Cooflf'ltcle Slnt Bartomeu -1-m CHlt ll l Can~let de Sant Vice~ dt C.rclona 
C.tdona (Bago,] m C. N MUN\I Prtt de 11 Albt 
Cast,lltef90'1Vdés Ollemal] 

1m C.11•11 de la Granedl dtl P-enedk 
la Granada [Alt Penedésl m Stu VtUadlUtkll 
'--JSogril) m Cnle ll de ll lravtt 
Mw.-..1(Albo<a<IEIIIIJ n C.M Aaf•I C.sanova 
Moii (8agesl 

In E'91ét la de Sanl f'1neflC 
Moocbla.-. (Cooca de 81 .... . , n C1rtob:1 d'úcaladel 
La Moraraclol l.lonlunlll'lio<all 

11) Monulir de Sant Pffll de Rodn 
El Pon de~ S.,,, (Ali Empo!Oái 

In Torre de 11 ""'1reNn1 
Els P~~ do Rol (MOio) n Monnlif de Sant Pere dt II Porttl11 
lo°"" (Be,guedá) n Cutt ll Monfftit OI Sane. Mlqutl d'ElcorntlboU 
-.nyo,f"""~ I n .vedo-
- .. 8ará (TllllgOIIOSI 

ll!!J Torra dtll Eac:lplon1 
T erragona fT arragonh] n C.nb>nlea dt santa lhril de Viltbtrtra n 
Vllalledlan (Alt EmpolOá) 

t.~•- Museu d'Historia 
de Catalunya 



32 BALANÇ DE L’APLICACIÓ DE LA LLEI 17/1990 DE MUSEUSDossier

El pacte del Tinell (l’Acord per a un Govern Catalanista i d’Esquerres que va
originar l’actual Govern de la Generalitat) preveu la seva constitució per llei
en aquesta legislatura. El Museu d’Història Natural depèn d’un acord amb
l’Ajuntament de Barcelona, titular dels grans museus històrics de ciències
naturals (Zoologia, Geologia, Jardí Botànic, i també l’Institut Botànic), al qual
es sumaria l’Institut de Paleontologia de la Diputació. El Museu d’Etnologia,
segons la JMC, tindria un caire més horitzontal i posaria l’èmfasi en la coor-
dinació de tots els centres escampats pel territori.

La Llei de museus de 1990, com hem dit, creava (art. 25-26 de la Llei) una
categoria específica de museus per a aquells grans museus d’àmbit català
(públics o privats) que no estaven destinats a ser capçaleres de xarxa: els
museus d’interès nacional. Aquesta figura estava pensada per als grans
museus eclesiàstics. Cal dir que en 15 anys de Llei no s’ha desenvolupat,
atès que només un museu ha estat declarat com a tal (Resolució de 9 d’a-
gost de 2001, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de Govern de 10 de
juliol de 2001 de declaració del Museu Episcopal de Vic com a museu d’in-
terès nacional; DOGC núm. 3496 de 19.10.2001). Cal dir, però, que la JMC
va fer la proposta el 1996, i el conveni es va signar el mateix any!. El prop-
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18. Museu d’Història de la Ciutat. Girona. Fotografia:
Josep M. Oliveras 
19 i 20. Museu Història de la Ciutat de Barcelona.
Fotografia: MHCB



passat 3 de maig de 2005 el Consell Executiu va aprovar, a proposta de la
JMC, el decret de declaració de dos nous museus d’interès nacional, el
MACBA i el Picasso, i que l’Ajuntament de Barcelona havia sol·licitat.
Darrerament (maig 2005) hem vist a la premsa com la Fundació Gala-Dalí
de Figueres també ha demanat aquesta declaració. 

En definitiva, el sistema museístic que dibuixa la Llei de museus es basa en
la vinculació dels museus especialitzats del territori als respectius museus
nacionals capçaleres de xarxa. Però, què passa amb els museus pluridiscipli-
naris? Aquells que, per exemple, tenen una secció d’arqueologia, una d’etno-
logia, una altra de fòssils i una col·lecció d’art, per exemple? Què passa amb
els museus d’història local, que tenen una mica de tot? Res no impedeix a un
museu territorial formar part de més d’una xarxa temàtica i vincular-se a dos
o més museus nacionals, tot i que per part d’algun museu nacional (Ciència i
Tècnica) es descarta. De totes maneres, cal recordar que només s’hi poden vin-
cular els museus amb col·leccions significatives. Què passa amb la resta de
museus registrats? Al marge del fet que alguns museus d’història puguin ser
aixoplugats pel MHC, la majoria dels museus catalans no formaran part de
cap xarxa temàtica. La Llei preveu uns altres organismes per donar suport als
museus locals: el Serveis d’Atenció als Museus (SAM) (art. 34 de la llei). Els
SAM, que ha de crear la Generalitat, i de qui depenen, estan vinculats a un
museu, esdevenen dipòsit de materials arqueològics procedents d’interven-
cions, i han de donar suport tècnic als museus d’un àmbit territorial determi-
nat. Tampoc aquesta figura s’ha desenvolupat, ja que no existeix cap mapa
de SAM, ni cap previsió feta. Només s’ha creat un SAM a Pedret (Girona) i és
més un magatzem arqueològic que una oficina de suport als museus del seu
territori (Ordre de 10 de març de 1998 per la qual es crea el Servei d’Atenció
als Museus de Girona; DOGC núm. 2604 de 23.3.98).

EL POSICIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE
CATALUNYA

L’Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC), creada el 1995, ha anat valo-
rant el desenvolupament de la Llei de museus de manera crítica. Cal destacar,
en aquest sentit, la resolució sobre la llei de museus aprovada per unanimitat
a la III Assemblea General celebrada el 8 de març de 1997 a Igualada. La lec-
tura d’aquell manifest redactat arran de 7 anys de Llei no és gaire diferent de
l’anàlisi que avui faríem després de 15 anys, perquè no hi ha hagut gaires
avenços en relació amb les mancances que aquell document denunciava.

El manifest analitzava negativament l’aplicació i desenvolupament de la Llei
i es posicionava davant dels rumors de reforma de la Llei (que proposava la
JMC). Tot i que l’Associació va debatre si la Llei era positiva o no, i si dema-
nàvem la seva reforma o no, o fins i tot la seva substitució per una de nova,
la conclusió va ser que, tot i que la llei no agradava, calia exigir-ne el com-
pliment i no la reforma. És a dir, el que l’AMC va reclamar és l’aplicació de
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les disposicions de la llei i el seu desenvolupament normatiu, perquè es con-
siderava que si ens embarrancàvem amb una nova llei, era més temps perdut
a afegir al que ja portàvem de Llei. El crit de guerra de l’AMC al llarg d’a-
quests anys ha estat per tant el de «cúmplase», és a dir, que la Llei s’acomplís,
s’esgotés, s’apliqués, que se la dotés econòmicament, que sortissin els regla-
ments pendents (com el de personal), que es desenvolupessin els museus
nacionals, les xarxes territorials i els SAM, que s’ajudés els museus locals, etc.
Paral·lelament, el col·lectiu seguia reivindicant una reforma puntual de la llei
per possibilitar que l’AMC entrés a la JMC, una vella aspiració de l’Associació
(creada amb posterioritat a la Llei).

El manifest d’Igualada de 1997 denunciava:

• La manca de desenvolupament de l’articulació museística del país:
es denunciava que només s’havien abordat els museus nacionals i
la JMC i en canvi no s’havia declarat cap secció de museu nacio-
nal ni cap museu d’interès nacional.

• La manca de la normativa de personal tècnic i directiu de museus

• La manca d’una política de planificació i priorització d’inversions.
Es criticava que no s’hagués creat cap servei d’atenció als museus, i
que hagués clos el termini legal d’inscripció al Registre de Museus
sense que s’hagués acabat el procés d’inspeccions i regularitzacions.

• La inexistència de recursos tècnics i econòmics per executar la Llei
i la no dotació del programa d’ajuts als museus locals que la matei-
xa llei establia. Es valorava negativament que no s’hagués donat
suport a la normalització dels museus de cara a la seva adaptació
als mínims requisits per accedir al Registre.

ANÀLISI GLOBAL DE L’APLICACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
REAL DE LA LLEI

Han passat 8 anys més des del manifest d’Igualada de l’AMC de 1997, i la
veritat és que la valoració crítica que llavors fèiem els professionals es
manté en part vigent.

És veritat que hem passat de zero a sis seccions de museu nacional (tres del
MCTC, 1998, i tres del MNAC, 2000). És veritat que hem passat de zero a un
museu d’interès nacional, l’Episcopal de Vic (2001). És veritat que hem passat
de zero a un SAM, el de Pedret, Girona (1998).

Però la realitat és que les xarxes temàtiques dels museus nacionals no s’han
desenvolupat, exceptuant la del Museus de la Ciència i la Tècnica. Ni el MNAC
ni el MAC han desplegat les seves potencialitats concertant amb el territori,
ja sigui per manca de sensibilitat, ja sigui per manca de prioritat (no oblidem
que per al MNAC la prioritat absoluta era finalitzar les obres, i pel que fa al
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MAC, la seva situació de crisi permanent li ha impedit actuar). Pel que fa a la
mateixa situació del MAC (seu de Barcelona), és profundament decebedor que
no s’hagi actuat amb valentia i contundència per resoldre expeditivament la
greu crisi organitzativa que arrossega des dels inicis. 

La figura del museu d’interès nacional està encara per definir, inclosa
quina és la implicació del Govern en la gestió i el finançament d’aquests
museus, i com es relacionen amb el museu nacional de la seva especiali-
tat. El cas de Vic ha estat paradigmàtic. Un museu privat, eclesiàstic, al
qual els poders públics (la Generalitat, bàsicament) financen un edifici de
nova planta i tota la remodelació museogràfica. Un projecte, per cert,
excel·lent, emblemàtic, un exemple de com han de treballar junts arqui-
tectes, museòlegs i restauradors. Doncs bé, el model de gestió, tot i ser
compartit, segueix tenint preponderància eclesiàstica. El director el nome-
na el bisbe. El sector públic paga, però no s’ha decidit a prendre el con-
trol. Aquest no és l’únic exemple de grans inversions de la Generalitat en
museus i en col·leccions privades (Museu de la Tècnica de Manresa, Museu
de l’Art de la Pell-Col.lecció Colomer Muntmany de Vic...). 

Mentrestant s’ha renunciat a reordenar els museus eclesiàstics. En aquells
participats per la Generalitat, hi ha dèficits històrics: el Museu d’Art de
Girona segueix sense òrgan gestor, i el Diocesà i Comarcal de Solsona ha
patit la ingerència continuada de l’Església. Afortunadament, el projecte
del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal presenta un bon model de con-
certació institucional, esperonat per la por a la reivindicació aragonesa de
les col·leccions de la Franja.
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21. Museu Etnogràfic de Ripoll. Fotografia: Museu
Etnogràfic de Ripoll
22. Museu d’Història de la Ciutat. Sant Feliu de
Guíxols
23. Museu de la Marina de Vilassar. Fotografia:
Museu de la Marina de Vilassar 
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Pel que fa als Serveis d’Atenció als Museus (SAM), la situació també és dece-
bedora. Aquesta era una de les propostes més fresques de la llei, perquè per-
metia que els museus locals rebessin assessorament i suport per part d’uns
centres territorials. No es tractava de crear nous equipaments, sinó d’adjudi-
car aquesta funció a un museu existent i proporcionar-li per conveni els
recursos perquè l’exercís per part de la Generalitat. Amb 5 o 6 al llarg del
territori n’hi havia prou. Candidats estudiats per la Generalitat no havien fal-
tat (Balaguer, Mataró....). L’únic SAM existent, el de Pedret (Girona), ha estat
un fracàs perquè no ha estat dotat per desenvolupar aquestes tasques de
suport. De fet ha estat el SAM de Catalunya, almenys pel que fa a dipòsit de
materials arqueològics, ja que el fruit de totes les intervencions arqueològi-
ques de Catalunya s’adreçaven a Pedret. La figura dels SAM aviat restà qües-
tionada per l’anterior govern, i sembla que també ho està per l’actual. És una
autèntica llàstima que aquesta figura entri en crisi. Una solució és concertar
aquest figura amb les diputacions o amb les futures regions o vegueries. Al
cap i a la fi, la funció de suport als museus locals correspon fonamentalment
a aquestes administracions locals de segon grau. Un acord semblant s’ha fet
amb la Diputació de Barcelona pel que fa a la central regional de biblioteques.
Doncs bé, en matèria de museus es podria fer amb l’Oficina de Patrimoni
Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. Ja fa anys que l’OPC exerceix,
brillantment per cert, aquesta funció  -de SAM-  a la província, mitjançant la
Xarxa de Museus Locals. Aquesta xarxa ha estat quasi l’única experiència de
cooperació horitzontal de museus al nostre país, i per cert força reeixida, tot
i que també hi ha hagut altres experiències, com la Ruta del Temps al Pallars
o la Mar de Museus nucleada entorn del Museu Marítim de Barcelona.

Pel que fa al Registre de Museus de Catalunya ha funcionat, únicament, per
una banda, com a simple inventari, i per l’altra, com a llistó i com a filtre. El
que està clar és que no ha estat un instrument d’ordenació dels museus. És
evident que aquesta no era la intenció del Registre, ja que per això foren des-
estimades les propostes d’incorporar a la Llei el mapa de museus com a ins-
trument de planificació. Per tant, durant la vigència de la Llei de museus, no
s’ha posat en marxa cap procés d’estudi i anàlisi del panorama museístic del
país per valorar i prioritzar les necessitats i les inversions dels museus a esca-
la territorial. El resultat és un gran desequilibri territorial a favor de
Barcelona, on es troben la majoria dels grans museus. Per contra, els museus
locals no han gaudit per part de la Generalitat de suficients programes de
suport que els permetessin adaptar-se a la Llei i modernitzar les seves ins-
tal·lacions. En alguns exercicis no va haver-hi cap convocatòria d’ajuts, tot i
que la Llei de museus hi obliga. Afortunadament, els museus de la província
de Barcelona han tingut almenys el suport de la Diputació. Cal reconèixer,
però, algunes apostes importants al territori pel que fa a nous equipaments
museístics, concertats entre l’ajuntament corresponent, la Diputació, la
Generalitat i fins i tot l’Estat. A la província de Barcelona són dos: les esglé-
sies de Terrassa i les Mines Prehistòriques de Gavà. 
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Tornant al Registre, aquest ha esdevingut una manera de decidir quins equi-
paments eren museu a efectes de la Llei i per tant quins tenien dret a rebre
ajuts. El Registre es posà en marxa molt tard. De 1995 a 2005 el DOGC ha
publicat 13 resolucions amb un total de 102 museus inscrits. Les resolucions
classifiquen els museus segons les tipologies que crea la Llei, a vegades de
manera discutible, per no dir aleatòria. I de forma summament restrictiva pel
que fa a reconèixer museus comarcals.

Finalment, en relació amb el desenvolupament reglamentari, hem de dir que,
al contrari de la Llei del patrimoni cultural de Catalunya de 1993, que resta
per desplegar (de les 18 matèries previstes per reglament només se n’han
publicat 5), la Llei de museus ha estat desplegada, si més no pel que fa a les
matèries que en el seu articulat se citaven explícitament com a objecte de pos-
terior reglament. La majoria van ser regulades al Decret 35/1992 ja esmentat,
i també al Decret 289/1991 sobre museus comarcals. Pel que fa als estatuts
anunciats dels museus nacionals, també han estat promulgats. També foren
publicats els decrets de traspassos de les diputacions i els referents a la Junta
de Museus de Catalunya, també citats. 

Només es va fer esperar el reglament del personal tècnic i directiu de museus,
publicat el 2001 (Decret 232/2001) al qual ja hem fet referència. L’AMC també
en va fer una meditada valoració. Si bé és cert que el Decret ha servit per arre-
glar algunes situacions anòmales o per denunciar-les (per exemple, professio-
nals contractats com a tècnics de grau mitjà i no com a superiors, o museus
sense director professionalitzat), el fet és que el llistó que posava era força baix
(un sol tècnic superior com a mínim) i això no ha ajudat que es milloressin les
plantilles en museus que ho necessitaven i que s’ho podien permetre. El que
realment ha estat un retrocés és que el Decret consenti que els directors no
siguin estrictament tècnics superiors de museus (ja ho hem exposat més amunt),
cosa que permet nomenaments de perfil universitari o estrictament polític. De
totes maneres, a l’AMC vam respirar quan vam «aconseguir» un tècnic superior
de museus com a mínim a temps complet: el projecte de decret deia que havia
de ser un tècnic «amb una dedicació mínima de 16 hores a la setmana».

El fet que una llei hagi estat desplegada no significa, però, que hagi estat apli-
cada. El grau de compliment d’una llei no depèn dels reglaments publicats,
sinó de la voluntat política del Govern per desenvolupar-la i de les dotacions
econòmiques i els recursos humans que s’hi destinin per portar-la a bon port.
Ja hem dit que en aquest sentit la Llei no ha estat desenvolupada, per manca
de voluntat política, de model de gestió, de planificació i de recursos.

Si analitzem la Llei article per article, trobarem altres incompliments de la
Llei. En matèria de foment de la formació i el reciclatge del personal de
museus, funció assignada a la Generalitat (art. 35), no s’ha exercit cap actua-
ció. Sobre el deure de suport i potenciació dels museus locals a càrrec de la
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Generalitat (art. 32 i 36), ja hem manifestat anteriorment les deficiències.
Tampoc no s’ha acomplert el deure de suport dels consells comarcals als
museus municipals (art. 37 b). Tampoc no s’han tingut en compte els muni-
cipis a l’hora de crear i gestionar els museus nacionals, d’acord amb la lite-
ralitat de l’article 38 d) de la llei, que diu que els ajuntaments han de tenir
representació als òrgans de govern dels museus d’administració pública ubi-
cats al terme municipal. També diu l’article 38 e) que els ajuntaments han
de ser consultats sobre la creació de museus públics que no siguin de titu-
laritat municipal radicats al terme. Uns incompliments flagrants en els casos
del MAC i del MHC. L’Ajuntament de Barcelona, per exemple, ni fou con-
sultat, ni forma part dels òrgans.  

Només ens queda valorar la Junta de Museus de Catalunya. La JMC s’ha des-
plegat normativament de manera ràpida i la seva Comissió Executiva ha tin-
gut durant tots aquests anys una activitat sostinguda i continuada. La seva
composició ha millorat des del punt de vista professional (ara els museòlegs
ja són majoria; al principi quasi no n’hi havia). Tot i no tenir personalitat jurí-
dica pròpia, la JMC no és un organisme simplement assessor o consultiu, sinó
que aplega amplis poders executius que sovint es solapen amb les competèn-
cies dels òrgans legítims de gestió dels museus, envaint de vegades les legíti-
mes atribucions dels seus titulars. Recordem que la JMC té importants com-
petències en relació amb els museus nacionals: aprovar les memòries i pro-
grames d’actuació, proposar els directors i administradors, proposar els
museus secció, etc. En aquest sentit, hi ha àrees de confluència entre la JMC
i els museus nacionals que xoquen. En canvi, la JMC no ha tingut força moral
per condicionar o limitar la proliferació de centres museístics que de vegades
no tenen una suficient justificació patrimonial.

CONCLUSIONS: L’IMPACTE DE LA LLEI EN ELS MUSEUS DE
CATALUNYA QUINZE ANYS DESPRÉS

És evident que la Llei ha tingut un important impacte en els museus catalans.
El panorama museístic de 2005 no és el mateix  -afortunadament-  que el de
1990. En aquest llarg període s’han perdut oportunitats, ben segur. Però també
els museus catalans han avançat quant a serveis, quant a mitjans, quant a
usuaris, i molt probablement ho han fet més malgrat la Llei que gràcies a la
Llei, i per descomptat molt més gràcies als seus titulars que gràcies a la
Generalitat. Però just és reconèixer la contribució complementària del Govern
de Catalunya i de la Llei de museus al desenvolupament dels museus catalans
durant els darrers 15 anys.

Com a conclusions, em remeto al capítol anterior. Ja hem enumerat els dèfi-
cits a bastament. Ara només vull posar els titulars. La Llei de museus de 1990
ha estat la llei dels museus nacionals, no la dels museus locals. La Llei s’ha
desenvolupat reglamentàriament i ha estat útil per crear els tres museus
nacionals i crear la Junta de Museus, que han funcionat raonablement bé. El
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que ha estat un fracàs ha estat el desplegament territorial del sistema de
museus de Catalunya: les seccions de museus nacional (mai no em cansaré
d’exceptuar el MCTC), els museus d’interès nacional, els serveis d’atenció als
museus, el suport als museus locals i l’especificitat dels museus comarcals
(que han estat liquidats). Per tant, la Llei s’ha desplegat normativament, però
no s’ha aplicat, no s’ha acomplert. Les causes han estat la manca de finança-
ment, la manca de sensibilitat cap al territori i de cooperació amb els poders
locals, i en general, la manca de voluntat política.

És inevitable abordar el debat de la reforma de la Llei després de 15 anys. Fa
8 anys l’AMC sostenia que abans d’hipotètiques reformes o de lleis alternati-
ves, el que calia era esgotar el seu articulat. La Llei de museus de 1990, al cap
de 15 anys, encara no s’ha desenvolupat, encara no s’ha acomplert. Però es
indubtable que ha arribat el moment de plantejar reformar-la en aquesta
legislatura, d’acord amb la noves realitats que s’estan gestant. 

La primera és la creació del Consell de la Cultura i de les Arts. D’alguna
manera la seva existència condiciona la Junta de Museus de Catalunya, i de
fet cal buscar l’encaix d’aquesta respecte d’aquella. També pot ser una bona
ocasió per replantejar la composició de la JMC i incloure-hi una represen-
tació professional.

La segona és la necessitat de crear nous museus nacionals, no només ator-
gant-li aquesta categoria al MHC, sinó també abordant la creació dels museus
nacionals pendents de ciències naturals i d’etnologia.

I en tercer lloc, cal establir noves eines de gestió i de planificació de la rea-
litat museística de Catalunya per desenvolupar doblement les xarxes de
museus segons les seves especialitats (vinculant-los verticalment als museus
nacionals respectius) i en el marc del seu territori (fomentant la cooperació
horitzontal entre ells).
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A Catalunya, com en molts altres països, els museus locals representen
més de dues terceres parts de les institucions museístiques. Dels 100
museus inclosos al registre de museus al gener del 2005, 67 són de titu-
laritat municipal1. D'aquests, la meitat són de caràcter local o comarcal, i
l'altra meitat són museus monogràfics. No hi ha dades tabulades sobre la
titularitat de les 320 col·leccions censades pel Servei de Museus de la
Generalitat, però és probable que la proporció corresponent als municipis
sigui equivalent o encara superior. A la demarcació de Barcelona, els
ajuntaments intervenen en la gestió del 70% del conjunt dels museus i de
les col·leccions. 

El concepte de museu local uneix, segons la Llei de museus, dues accep-
cions. D'una banda, són museus locals «els promoguts i mantinguts pels
ens locals de Catalunya»; per l'altra, els que tenen un «plantejament i con-
tingut» que ofereix «una visió global de la història, de les característiques
humanes i naturals o de la riquesa patrimonial d'una comarca, d'una
població o d'una part especialment definida del territori»2 (art.29).

En un país mancat d'infraestructures culturals supralocals, els municipis
s'han fet càrrec tradicionalment de la defensa, la protecció i la difusió del
patrimoni, inclòs aquell patrimoni que qualitativament o geogràfica no els
correspondria afrontar en solitari.
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Pere Izquierdo
tècnic de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona

En Catalunya, como en muchos otros países, los
museos locales representan más de dos terceras
partes de las instituciones museísticas y han sido los
municipios quienes tradicionalmente se han encar-
gado de este patrimonio, incluido aquel que, cuali-
tativa o geográficamente, no les correspondería
afrontar en solitario. A pesar de esto, sorprende que
la Ley de museos les dedique tan poca atención. En
general, podemos decir que los museos locales son
ahora más numerosos y disponen de más medios
que quince años atrás. Pero hay que preguntarse si
tales progresos pueden atribuirse a la aplicación de
la Ley de museos o si, en realidad, se han produci-
do a pesar de esta ley, o independientemente de su
existencia. Durante mucho tiempo, los museólogos
hemos afirmado y repetido que esta ley no nos
complacía, pero que, al menos, se aplicase para ver

Els museus locals sota la Llei de museus

1 Informació facilitada pels tècnics de la Direcció
General de Patrimoni Cultural, que agraïm since-
rament.

2 Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, arti-
cle 29.

1

1. Museu de Terrassa. Castell-cartoixa de Vallparadís. Fotografia: Museu de Terrassa (Josep Rosaura) 



En aquest article, considerarem museus locals tots aquells serveis munici-
pals o totes aquelles institucions que persegueixen les finalitats pròpies
dels museus segons la Llei i la definició de l'ICOM, independentment del
fet que hagin estat classificades com a museus a l'hora d'inscriure-les al
Registre de Museus de Catalunya o que n'hagin estat excloses i siguin ofi-
cialment considerades col·leccions. 

ELS MUSEUS LOCALS A LA LLEI DE MUSEUS

Considerant l'especial importància que els museus locals han tingut his-
tòricament al nostre país, és ben curiós que la Llei de museus encara
vigent els dediqui tan poca atenció:

• l'últim paràgraf del preàmbul reconeix els serveis prestats en
aquest àmbit per les corporacions locals, en la seva «meritòria
tasca de suplència davant la manca d'institucions d'àmbit
nacional». A partir de la Llei, segons el sisè paràgraf del mateix
preàmbul, els museus locals tindran un paper complementari
dins l'estructura museística del país, encara que se'ls reconeix
«un paper decisiu com a potenciadors de la dinàmica cultural de
cada territori».

• l'article 19 classifica els museus en cinc categories: nacionals,
d'interès nacional, comarcals i locals, monogràfics i altres
museus.

• l'article 29 és l'únic que es dedica amb cert detall als museus
locals, tot definint-los, enumerant les seves funcions i establint
que «els ajuntaments han de participar en la gestió del museu
local corresponent».

• l'article 31 estableix que un museu serà considerat comarcal, local
o monogràfic segons la resolució d'inscripció al registre de museus.

• l'article 32 encarrega al Departament de Cultura de la
Generalitat que estableixi anualment un programa d'ajuts eco-
nòmics als museus locals, comarcals i monogràfics, així com
«l'ajut tècnic que els museus sol·licitin, després de l'informe
favorable de la Junta de Museus, d'acord amb el pressupost d'a-
quest programa». Indica també que el programa s'elaborarà
«amb criteris que condueixin a la millora quantitativa i qualita-
tiva dels fons museístics de Catalunya» (dels serveis museístics
no en diu res). Finalment, obre la possibilitat que alguns museus
comarcals, locals i monogràfics esdevinguin seccions dels
museus nacionals.

• La disposició addicional cinquena transfereix a la Generalitat
els museus i els serveis museístics de les diputacions provin-
cials, que també són administracions locals.
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si al final acababa funcionando. Parece que ha lle-
gado el momento de renunciar a ello y de empezar
a solicitar una nueva ley más respetuosa con una
realidad museística que, en Catalunya, todavía es
esencialmente local. 

In Catalonia, as in many other countries, local
museums represent more than two thirds of its
museum institutions. Municipal institutions have
traditionally been entrusted with looking after this
heritage, including many that in qualitative or
geographical terms should not have to do so alone.
In spite of this, it is curious how little attention
they are given in the Museums Act. In general,
there are more and better-resourced local muse-
ums now than fifteenth years ago. But can this
progress be attributed to the application of the
Museums Act, or has it really happened in spite of
or quite apart from the act? For a long time we
museologists have been saying that while we did
not like this act, at least it should first be applied
to see if it worked. It seems the time has come to
give up on it, and start to demand a new law more
respectful of a museological reality that, at least in
Catalonia, is still essentially local. 



I aquí s'acaben els esments específics de la Llei de museus als museus
locals. Sis esments de les 56 disposicions i articles de què consta el text.
És obvi que els legisladors estaven més preocupats per la construcció del
coronament del sistema, els museus nacionals, que no pas per la base de
la piràmide que es començava a construir3.

La veritat és que cap d'aquests articles que fan referència als museus
locals no ha tingut tanta influència sobre la realitat d'aquestes institu-
cions com l'article 5, el que estableix el Registre de Museus de Catalunya,
i el reglament que se'n va derivar. L'establiment d'un mínim procediment
coercitiu en forma d'inspeccions va posar de manifest davant les autori-
tats locals el grau de desgavell dels seus museus, i va ser un bon ajut per
aconseguir aquelles millores que el reglament clarament exigia i que gai-
rebé cap museu no acomplia.

Perquè la situació dels museus locals distava molt de ser l'òptima, que és
una manera fina de dir que era, en general, bastant lamentable.

Una temptativa de sistematització: El Llibre blanc

Poc després del restabliment de la Generalitat de Catalunya, el 17 d'octu-
bre del 1980 es creà per decret el Servei de Museus, per tal de «vetllar pel
funcionament correcte dels museus catalans». Quatre anys més tard, el
Servei publicava una proposta coherent i comprensiva per al conjunt dels
museus catalans, dins el denominat Llibre blanc dels museus de
Catalunya.4 S'hi proposava un model que consistia a distribuir els centres
museístics per nivells i per àrees, intentant trobar un punt mitjà entre l'ex-
cessiva dispersió i la concentració en pocs punts. Aquest punt mitjà es
fixava a la comarca, fins a l'extrem que s'afirmava, taxativament, que «el
concepte de museu comarcal se'ns presenta com a científicament correc-
te i culturalment rendible».

Els museus locals havien d'obtenir la seva «realització integral» mitjan-
çant els serveis del museu comarcal corresponent. Museus comarcals i
locals s'agruparien en un organisme de nova creació, la Xarxa de Museus
de Catalunya, i, tots plegats, participarien en la constitució i gestió dels
museus nacionals.

El Llibre blanc ja preveia una de les causes per les quals havia de morir
aquest plantejament: feien falta mitjans suficients per a «les adquisicions,
la documentació i l'estudi, la conservació i la restauració, la difusió en
tots els seus àmbits i la formació del personal». Se suposava que la
Generalitat havia de complementar l'esforç econòmic que els municipis
feien amb els seus museus, i invertir en alguns d'aquests museus per tal
que esdevinguessin veritables centrals de serveis museístics comarcals. En
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3 SOLÉ, Daniel: "El sistema museístic català", dins
Dossier de Patrimoni Cultural, 89, gener de 1997,
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de 1996, p. 10-11.
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Servei de Museus: Llibre blanc dels museus de
Catalunya. Criteris per a l'organització del patri-
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conseqüència, es van començar a constituir museus amb aquesta denomi-
nació5. El fet, però, és que les xifres destinades als museus locals per l'ad-
ministració autonòmica han estat sempre absolutament ridícules, i que les
inversions necessàries per a la construcció de la Xarxa de Museus
Comarcals mai no varen arribar.

Les propostes del Llibre blanc preveien una àmplia política de conserva-
ció preventiva, amb uns tallers centrals al Centre de Conservació i
Restauració de Béns Culturals Mobles de Sant Cugat; tallers de restaura-
ció comarcals; unitats mòbils de restauració, i la contractació de nombro-
sos professionals externs. Es postulava l'establiment d'un sistema de
documentació «racional i eficaç», informatitzat, que permetés planificar
les polítiques d'adquisicions, la gestió de les col·leccions, la difusió de la
informació, i la preparació d'exposicions; la millora de les condicions de
seguretat dels museus mitjançant cursos de formació, projectes de segure-
tat i instal·lacions de sistemes d'alarma; l'estudi dels públics dels museus
per tal de millorar els serveis de difusió, tot coordinant-los i mancomu-
nant-los; la formació i professionalització del personal tècnic; la inserció
dels museus dins les estructures d'investigació i recerca...

El Llibre blanc també proposava la creació de cinc grans museus nacio-
nals, que estendrien els seus serveis a tot el país i en donarien una visió
global, cosa que comportaria una redistribució del patrimoni del país: el
Museu d'Arqueologia de Catalunya; el Museu d'Art de Catalunya; el
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya; el Museu de Ciències
Naturals de Catalunya, i el Museu Nacional Català Interdisciplinari, que
seria la clau de volta de la Xarxa de Museus de Catalunya6. Aquests
museus nacionals es plantejaven com a bastits des de baix i s'anunciava
la participació dels museus locals i comarcals en la seva gestió.
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En parlar de la situació dels museus locals a Catalunya als anys vuitanta,
calia parlar d'aquesta proposta del Llibre blanc, perquè s'hi oferia una
proposta de model integral -evidentment discutible- per als museus del
país, en la qual els museus locals es consideraven un element important i
la base de tota la Xarxa. Els bons propòsits del Llibre blanc foren aban-
donats abans de la redacció de la Llei de museus, de manera que aquesta
se centrà, bàsicament, com hem vist al principi d'aquest text, en els
museus nacionals, que quedaren reduïts a tres.

LA SITUACIÓ DELS MUSEUS LOCALS ABANS DE LA LLEI DE
MUSEUS

Encara que disposem de diversos treballs sobre l'estat dels museus cata-
lans a la dècada dels vuitanta, manquen dades estadístiques sobre la situa-
ció concreta dels museus locals. Recentment, Carles Vicente ha publicat
un treball extens i exhaustiu sobre l'evolució dels museus locals durant
els darrers trenta anys7. És un article imprescindible, que recull tots els
grans temes de discussió que han mogut debat durant aquest període.

El 1980, paral·lelament a la creació del servei de museus, es presentà a la
IV Assemblea de Museus, que tingué lloc a Tarragona, un informe de la
Comissió de Museus Locals i Comarcals en el qual es feia un balanç de la
situació. Per fer-nos una idea del punt de partida, en aquell moment, de
més de 200 museus locals i comarcals que hi havia, pràcticament només
estaven professionalitzats els pertanyents a l'Ajuntament de Barcelona o
a la Diputació de Barcelona8.

Els responsables de la Generalitat, el 1981, consideraven gairebé «un luxe
privat» els museus locals, i exigien que qui en volgués tenir els tingués en
condicions, però a canvi prometien que les ajudes no serien almoines i que
es garantiria l'assistència tècnica per part dels museus comarcals.

Al juliol del 1982, la creació de la Xarxa de Museus Comarcals va origi-
nar moltíssimes expectatives en els responsables dels museus locals, que
esperaven disposar molt aviat d'uns serveis tècnics i d'un sistema racio-
nal d'ordenació museística9. Com hem vist, aquestes expectatives arriba-
ren al seu punt culminant amb la publicació del Llibre blanc dels museus
de Catalunya.

La Xarxa de Museus Comarcals, per bé o per mal, no va arribar mai a gau-
dir de l'impuls necessari per a la seva implantació amb èxit. Els museus
que s'hi van acollir tenien massa feina a posar-se ells mateixos al dia, i
massa pocs recursos per intentar acomplir el paper d'ordenació, suport i
racionalització dels museus locals que se'ls havia atribuït. Incapaç d'ofe-
rir serveis als municipis, infradotada econòmicament, escassa de personal
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tècnic, desconnectada de les sinergies que es produïen al món local i man-
cada de mecanismes de racionalitat, planificació i coordinació10, la Xarxa
patí una llarga agonia i fou enterrada el 1990.

A la segona meitat dels anys vuitanta, els museus locals adquiriren un
paper marginal dins la política museística de la Generalitat de Catalunya,
almenys en la pràctica i en les partides pressupostàries, de manera que el
seu finançament adequat quedà en mans de la bona voluntat de les admi-
nistracions locals.

En aquell mateix període, els ajuntaments del país estaven ocupats a solu-
cionar mancances bàsiques urbanístiques, de serveis i d'equipaments, here-
tades de la llarga dictadura franquista. Dins d'aquest panorama, els museus
eren un element més pendent de posar al dia, i no precisament el més prio-
ritzat. No és estrany, doncs, que els responsables dels museus tinguessin
grans dificultats per obtenir els recursos necessaris per solucionar les seves
mancances: la Generalitat hi destinava quantitats literalment simbòliques
i els ajuntaments els veien sovint com una càrrega, més que no pas com
una eina per executar una política patrimonial i de difusió cultural.

No deixa de ser paradoxal que, en un país que es justifica ell mateix per
la seva especificitat cultural, els recursos destinats a la cultura en general
i al patrimoni i els museus en particular hagin estat tan extremadament
migrats en uns anys en què eren especialment necessaris.

No disposem de dades exhaustives de tot el país per a l'època en què es
redactà la Llei de museus, però hi ha un interessant estudi, bastant apro-
fundit, sobre els museus de les comarques barcelonines, el Cens de museus
dels municipis de Barcelona 1987-1995, realitzat per la Diputació de
Barcelona i publicat per Daniel Solé11.

El cens del 1987 identificà a les comarques barcelonines, fora de la ciutat
de Barcelona, 52 museus o col·leccions locals i 16 projectes de museu. A
partir d'aquest inventari, el 1988 es va fer una radiografia exhaustiva a
partir d'un qüestionari de 52 pàgines. El 1991 s'hi comptaven ja 120
museus, col·leccions i extensions de museus, dels quals n'hi va haver 68,
els més ben equipats, que van contestar el qüestionari.

El cens feia un estudi evolutiu i detectava el gran creixement que havia
experimentat el nombre de museus i col·leccions locals des de l'adveniment
de la democràcia; de vegades creats amb més imatge i bona voluntat que
no pas mitjans, així com un cert alentiment a la dècada dels 90, atribuït a
la major consciència de les obligacions que comporta mantenir un museu.

Curiosament, la ciutat de Barcelona disposava d’un bon nombre de museus
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creats entre el 1958 i el 1970, i pràcticament paralitzà del tot l'aparició de
nous museus en època democràtica, fins que la febre olímpica i la transfor-
mació de la ciutat en pol turístic començaren a justificar nous projectes.

L'any 1987 hi havia a Catalunya 258 museus o institucions similars,
repartits en 152 municipis dels 940 del país. El 16,71% dels municipis dis-
posava de «museu». A les comarques barcelonines eren 82 municipis de
308, corresponents als 26,6% dels ajuntaments, que reunien el 77,14%
dels habitants i mantenien un total de 166 equipaments.

També es detectava una gran precarietat pressupostària; l'existència d'un
67% de col·leccions de caràcter pluridisciplinari, un nivell baix de docu-
mentació de les col·leccions; l'existència d'un 58% de museus que com-
partien edifici amb altres serveis; l'escassa superfície museística (gairebé
la meitat no arribava a 250 m2); el baix nivell de seguretat; les males con-
dicions climàtiques  (només un 7% especificava els mecanismes de con-
trol). Només el 14% tenia personal administratiu, i només 29 museus
tenien conservador(s). En relació amb el públic, es constatava el baix
nivell general de la freqüentació.

Entre el cens del 1987 i el del 1993 aparegueren 16 museus i en desapa-
regueren 3. L'any 1993, hi havia 184 equipaments museístics, o equiva-
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lents, a la demarcació de Barcelona. Dels 127 de fora de la capital, només
30 tenien un pressupost de més de 5 milions de pessetes (30.000 €). En
aquell moment, es detectava ja una tendència a la singularització dels
equipaments i a l'especialització de les col·leccions, així com la forta
irrupció de la temàtica industrial.

El cens de museus acabava amb un final de fort contingut reivindicatiu,
que es pot considerar encara vigent en moltes de les seves observacions.

Malgrat la gravetat de la situació general dels museus locals, cal dir que
als anys vuitanta s'observa un progrés constant en diferents aspectes, com
el pressupostari o el de la professionalització, que no es pot atribuir ni al
migrat suport de la Generalitat, ni a una legislació que encara no existia,
ja que els projectes de Llei de museus del 1983 i el 1987 varen fracassar.

Als anys vuitanta, els museus catalans en general, i els locals no n'eren pas
excepció; dedicaven els seus magres recursos a tasques preferentment
internes, i amb algunes excepcions notables la seva incidència social es
podia considerar molt moderada. Bona part de la societat i del món polític
els percebia com a rònecs magatzems de coses velles, on es reunien grups
de gent estranya, arqueòlegs, historiadors, biòlegs o col·leccionistes, que
els feien servir de local per a recerques suposadament científiques sense
cap benefici aparent per a la comunitat local que els acollia i mantenia. 

Sovint, els responsables dels museus, aclaparats davant la desproporció
entre les necessitats i els mitjans, prioritzaven la realització de tasques
bàsiques de recerca i de documentació, que tan sols es podien assolir a
mitges amb els mitjans disponibles, per damunt de la dimensió divulgati-
va i educativa. És un fet que eren comptats amb els dits d'una mà, i enca-
ra en sobraven, els museus que disposaven d'un departament d'educació
o una persona que s'hi dediqués en exclusiva; i cal reconèixer que en
alguns museus hi havia la sensació que el públic més aviat molestava. El
fet que els vigilants fossin sovint vells funcionaris franquistes a l'espera
de la jubilació encara feia més intensa aquesta sensació.

Al voltant del 1990 es produeix un moviment renovador en alguns
museus locals, amb una certa reacció davant d'aquesta situació i una
voluntat de tractar el patrimoni de forma integral12, en línia amb els con-
ceptes d'ecomuseu i de museu dispers que ja feia anys que dominaven els
corrents museològics internacionals. En alguns casos remarcables s'inten-
ta, no sempre amb l'èxit desitjable, situar els museus com a dinamitzadors
del patrimoni i integrats dins les polítiques culturals municipals.

En alguns museus, la reacció contra la situació d'aïllament comportà, per
desgràcia, l'abandó parcial de les tasques internes, de recerca, de docu-
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mentació i de conservació, que fins llavors eren teòricament prioritàries.
Quan els museus s'aboquen a les activitats públiques més lluïdes, poden
aconseguir un cert reconeixement social i polític immediat, que es pot tra-
duir en millores en els pressupostos, però en general tenen dificultats per
mantenir un equilibri amb les tasques internes, que són tan necessàries
com invisibles externament. Per contra, si algun museu ha continuat cen-
trat en la recerca, i massa abocat a les tasques internes, ha quedat com-
pletament desplaçat de l'atenció política i, en conseqüència, ha patit greus
dificultats pressupostàries i d'ubicació dins les polítiques municipals, si no
ha arribat al límit de la desaparició.

ELS EFECTES DE LA LLEI DE MUSEUS

Certament, l'evolució dels museus locals catalans, especialment els de fora
de la ciutat de Barcelona, ha estat espectacular en els darrers quinze anys.
La seva professionalització ha avançat de forma imparable i, amb alguna
trista excepció, irreversible. Els serveis han millorat considerablement i els
públics s'han disparat, i el món educatiu hi ha tingut molt a veure, en
bona part gràcies a l'aplicació d'una llei d'educació -la  injustament infa-
mada LOGSE- que per primer cop integrava en l'ensenyament continguts
específicament locals, tant dins  el plantejament general de les matèries,
que parteixen del coneixement del medi immediat per anar cap a allò més
general, com amb la creació de cursos optatius sobre aspectes concrets
d'aquest medi, en forma de crèdits variables13.

És evident que els museus locals estan en una posició immillorable per exer-
cir funcions molt útils socialment i cultural en tot allò que tingui a veure
amb la socialització, el coneixement de l’entorn, la identitat local, l'aproxi-
mació a la història, a l'art i a la ciència a partir d'allò proper i concret,...
L'aprofitament d'aquest ampli ventall d'oportunitats ha estat molt desigual
segons els museus, en funció de la bona voluntat i la perspicàcia dels res-
ponsables tècnics i polítics. En aquest punt, és probable que l'oferta de ser-
veis generada pels museus vagi molt per darrere de la demanda social.

En general, podem dir que els museus locals són ara més nombrosos i més
grans, són més visitats i tenen més mitjans, més personal i millors col·lec-
cions que quinze anys enrere. Cal demanar-se, però, si aquests progressos
poden ser atribuïts a l'aplicació de la Llei de museus o si en realitat s'han
produït malgrat aquesta Llei, o amb independència de la seva existència.

Com ja ha estat assenyalat, la Llei de museus ignorava la realitat museís-
tica local i comarcal i trencava la política inicial de la Generalitat en
aquesta matèria14, impulsant els grans equipaments concentrats a
Barcelona15 i els museus diocesans. A aquest desequilibri de la Llei, cal
afegir-hi, com ha remarcat Ramon Sagués16, el seu incompliment parcial,
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aparentment deliberat, en relació amb el suport als museus locals: les par-
tides d'ajuts han estat irrisòries, la planificació inexistent i els Serveis
d'Atenció Museística no es van arribar a crear mai, llevat del de Girona,
que mai no disposà dels mitjans i el personal necessaris per al seu fun-
cionament.

Si bé és cert que l'article 6.3 de la Llei encomana de forma genèrica a les
administracions públiques que procurin per la millora de les instal·lacions
i els mitjans dels museus i per l'increment dels fons museístics, també ho
és que els progressos de molts museus locals es poden atribuir més aviat
a l'empenta de responsables tècnics convençuts d'allò que calia fer. Quan
aquesta empenta ha estat en conjunció amb la presència d'un responsable
polític suficientment sensible (en comptats casos fins i tot entusiasta), lla-
vors és quan els museus han progressat.

En un primer moment, els informes resultants de les inspeccions del
Registre de Museus van ser  molt i molt útils a aquests tècnics per fer tocs
d'atenció als responsables polítics. Però aquest efecte positiu es va esvair
ben aviat, a mesura que aquests responsables descobrien els escassos o
nuls beneficis que comportava passar el Registre.

Per l'altre costat, les col·leccions que quedaven excloses del registre no tan
sols quedaven fora de l'empara de la legislació, sinó que la no inscripció
ha pogut en alguns casos devaluar-ne el prestigi i la imatge, cosa que no
afavoreix que els responsables polítics s'interessin en la seva millora.

Per acabar-ho d'adobar, la Generalitat de Catalunya va traspassar els ser-
veis museístics als consells comarcals, que no disposaven ni disposen de
personal tècnic especialitzat, tot valorant les activitats museístiques en
quantitats absolutament ridícules (el 2002, 2.853 € de mitjana per a cada
consell17). En conseqüència, el panorama actual dels museus locals conti-
nua essent enormement deficitari en molts aspectes.

Encara que seguim sense disposar de dades específiques sobre els museus
locals a escala catalana, creiem que els resums estadístics oferts a la prem-
sa anualment per l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona són força
il·lustratius de la situació general18. Cal advertir que es tracta de dades
sobre un conjunt seleccionat, els museus integrats a la Xarxa de Museus
Locals que ha impulsat aquesta Diputació en els darrers anys19. Són
museus o col·leccions locals que tenen com a mínim un interlocutor tèc-
nic contractat i que gaudeixen del suport polític necessari per establir un
conveni de col·laboració d'aquest nivell. No hi ha dades per a les col·lec-
cions i els petits museus locals, gestionats per grups o associacions de
voluntaris, però és evident que la seva situació és molt pitjor que la que
descriurem i que la legislació els ha deixat del tot desemparats.
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17 117.108,02 _ a repartir entre tots els consells
comarcals, segons GENERALITA DE CATALUNYA: Memòria
del Departament de Cultura 2002, p.153 (http://cul-
tura.gencat.net/publicacions/docs/memoria2002.pdf )

18 S'han utilitzat, bàsicament, les dades de
DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Dossier de premsa: Balanç
de l'Àrea de Cultura 2004, p. 11-13
(http://www.diba.es/prem/GetBlob.asp?id=325 )

19 DIPUTACIÓ DE BARCELONA: "Dossier de Patrimoni",
118, p.3-5.(http://www.diba.es/pdfs/ dos118.pdf) i
http://www.diba.es/opc/xml.asp
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La Xarxa de Museus Locals ha estat desenvolupada a partir de l'any 2001,
tot continuant l'experiència de la Comissió de Cooperació de Museus
Locals, creada l'any 1990, a partir del nucli organitzador de les I Jornades
de Museus i Administració Local (1988): els museus de l'Hospitalet,
Granollers, Mataró i Gavà i la Diputació de Barcelona. En el moment de
la seva transformació en Xarxa de Museus agrupava 37 museus pertan-
yents a 29 municipis. Cinc anys després, inclou 50 museus de 40 munici-
pis, amb un total de 90 equipaments i extensions oberts al públic.

Els museus locals que formen part de la Xarxa són molt diversos i amb
col·leccions, instal·lacions i mitjans econòmics i humans molt desiguals.
Aquesta heterogeneïtat ha obligat a definir polítiques de cooperació i de
suport «a la carta», adequades a diferents nivells de necessitats, des dels
museus que pràcticament no arriben a les condicions mínimes establertes
per la legislació vigent, fins als que intenten aprofundir, estendre i inten-
sificar una funció social ja consolidada. La condició bàsica per formar-ne
part és l'existència d'un interlocutor tècnic contractat.

A diferència dels intents de sistematització «des de dalt», la mecànica de
treball de la Xarxa es basa en el debat conjunt de problemes i de neces-
sitats, a partir del qual el conjunt dels membres proposa les iniciatives de
treball, els programes i els serveis comuns. La Diputació hi dóna un
important suport tècnic i econòmic.

Des del 1992, aquest grup de museus locals s'ha presentat com «el Museu
més gran de Catalunya», expressió que no es pot considerar exagerada, ja
que en conjunt administren més de 15 Ha de territori i 92.000 m2 edifi-
cats, amb 36.291 m2 d'exposicions permanents, 7.895 m2 d'exposicions
temporals i 11.036 m2 de reserves, constituïdes per uns fons de més de
600.000 objectes. El seu públic conjunt és de 766.039 visitants anuals
(2004), sobre un públic potencial directe de 2.156.832 habitants, i el seu
fons bibliogràfic conté 151.684 volums especialitzats en museologia, his-
tòria local, etnologia i art. Hi treballen 313 persones, entre les quals 125
conservadors i tècnics, i gestionen un pressupost de gairebé 14 milions
d'euros. Comparativament, el mateix any 2004, el MNAC tenia 141 treba-
lladors, dels quals 60 eren tècnics superiors de nivell A; 247.833 objectes;
366.140 visitants; i unes despeses (sense les inversions de les obres) de 20
milions d'euros20.

La conversió de la Comissió de Cooperació en Xarxa de museus locals
partí d'un diagnòstic exhaustiu de tots els aspectes de la realitat dels
museus que en formen part21, amb l'objectiu de multiplicar les sinergies i
permetre la prestació de serveis directes tant a les institucions que en for-
men part com a la societat en general.
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20 MNAC: Memòria 2004, Barcelona, 2005.

21 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL: Museus en
Xarxa: Propostes per a la definició dels serveis de
suport als museus locals des de la Diputació de
Barcelona, Barcelona, 2001.

22 DIPUTACIÓ DE BARCELONA: Dossier de premsa:
Balanç..., p.11-13.
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A falta de dades sobre el conjunt dels museus locals catalans, tret de les
xifres de públics facilitades per l'antic Servei de Museus, la Xarxa fa
públics anualment un conjunt d'indicadors que són vàlids per veure quins
són els problemes d'aquests equipaments i com estan evolucionant22.

En primer lloc, cal remarcar que el ràpid creixement de la Xarxa no es deu a
l'aparició de museus nous, sinó a la millora de les condicions i de la profes-
sionalització de les col·leccions municipals existents. En cinc anys, el perso-
nal adscrit als museus locals hauria augmentat en un 32%, i el personal tèc-
nic en un 66%, que no és poc. La ratio de personal tècnic per a cada museu
ha passat en aquest període d'1,94 tècnics/museu a 2,5, mentre que la de tre-
balladors en general se situa en 6,4. Com a nota negativa, direm que hi ha set
museus de la Xarxa que no tenen director formalment nomenat.

Un dels problemes més importants i greus d'aquests museus, que de ben
segur és extensible a la resta de museus locals del país, és el baix nivell
de documentació dels fons. Per molts esforços que s'hi esmercin des dels
museus i des de la Xarxa, la proporció d'objectes pendents de registre no
para d'augmentar i s'estima al voltant dels 225.000, un 35% del total dels
fons i una mitjana de 4.500 per cada museu. També estan pendents de fer
més de 125.000 fitxes d'inventari general. Amb un panorama així, dema-
nar nivells de documentació aprofundits és absolutament utòpic.
Pràcticament tots els recursos destinats a documentació cal dedicar-los a
la recollida de la informació més elemental sobre els objectes, per tal de
poder fer-ne una mínima gestió i control.

En cinc anys, el nombre total d'objectes estimats als fons dels museus de
la Xarxa s'ha pràcticament doblat i creix exponencialment, molt per
damunt del registre i la realització de fitxes d'inventari general. Si el 2002
hi havia 17 museus a la Xarxa amb el fons inventariat en més d'un 90%,
el 2004 només en quedaven 10.

Davant d'aquest problema són necessàries dues classes de respostes: d'una
banda, cal prioritzar molt i molt més les tasques de documentació dins la
programació de treball dels museus; per l'altra, és necessari establir límits
al creixement de les col·leccions. Cal que cada museu defineixi una políti-
ca d'adquisicions molt més selectiva i que l'apliqui amb rigor, tot restrin-
gint el volum d'ingressos a la capacitat real de documentar-los. Els objec-
tes descontextualitzats perdran la major part de llur significació i interès.
Si no es poden documentar, no han d'ingressar. I qualsevol ingrés s'ha de
produir amb la garantia absoluta que serà documentat immediatament.

Pel que fa als fons acumulats sense documentar, cal fer un esforç suple-
mentari per anar reduint-los, i potser caldria començar a plantejar una
modificació legal que permeti l'establiment d'una comissió de desclassifi-
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23 Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i docu-
ments.
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cació, similar a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria
Documental dels arxius23, per tal de facilitar que els objectes descontex-
tualitzats i repetitius es puguin intercanviar amb altres institucions o, en
determinats casos, fins i tot comercialitzar.

En qualsevol cas, és absolutament imperatiu reforçar la dedicació i les
partides destinades a documentació.

Un aspecte positiu és l'increment de la informatització de les fitxes ja
existents, que a la Xarxa de Museus Locals s'ha obtingut en bona part
gràcies a un programa de beques, que ha permès de passada formar joves
documentalistes i bons coneixedors del DAC, un programa de documenta-
ció que destaca per la seva escassa ergonomia. Fa cinc anys, el 50% dels
museus de la Xarxa encara no havia iniciat la seva informatització i hi
havia 78.359 fitxes en paper pendents de mecanitzar, mentre que el 2004
el 80% dels museus s'estaven informatitzant i el gruix de fitxes que enca-
ra estaven en paper era aportat per les noves incorporacions.

Els catàlegs de les biblioteques dels museus locals tampoc no estan gaire
al dia, i caldria imitar urgentment les bones experiències que hi ha hagut
de col·laboració amb les biblioteques públiques, per tal de controlar els
fons i posar-los a disposició del públic local.

Si fa cinc anys el control climàtic de les col·leccions era absolutament
minoritari, l'experiència de compres conjuntes d'aparells ha fet que la
proporció de museus amb registre ambiental hagi passat del 43% al 64%.
És evident, però, que la conservació preventiva i les condicions dels espais
on s'emmagatzemen els fons són un altre dels punts febles dels museus
locals, i que aquest aspecte ha de ser solucionat. Cal fer veure a qui
correspongui que els dipòsits de fons museístics no es poden situar en un
espai qualsevol, sinó que aquest ha de reunir unes condicions climàtiques
i de seguretat molt específiques si no es desitja la destrucció dels objectes
a curt o mitjà termini.

Aquest problema entronca amb el de la documentació i ens recorda que
cada objecte que ingressa en un museu genera un cost que cal avaluar i
que tenir per segur que es podrà atendre. També és conseqüència  de l'o-
blit de la repercussió econòmica dels ingressos l'existència de grans
volums d'objectes pendents de restauració, quan la gran majoria dels
museus locals no disposen ni de tallers ni de restauradors. L'externalitació
d'aquest servei és una solució perfectament vàlida, però té un cost impor-
tant que no sempre està previst.

I és que la qüestió pressupostària és, com sempre, la mare dels ous. Els
municipis de la Xarxa de  Museus Locals (XML) destinen als seus museus
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una mitjana de 6,5 € per habitant, i el pressupost mitjà per museu ronda els
300.000 €. Probablement, caldria doblar aquesta xifra per obtenir resultats
òptims, que sens dubte revertirien en beneficis socials i culturals per al con-
junt de la població. De totes maneres, aquests 300.000 € anuals es poden con-
siderar com a un mínim estàndard per als municipis mitjans a l'hora de pla-
nificar nous museus i de posar al dia aquells que ja existeixen.

No fóra demanar gaire si l'aportació municipal es pogués equiparar amb
el que es destina a les festes majors, i tampoc que la Generalitat recone-
gués pressupostàriament i amb generositat l'interès general de la tasca
patrimonial dels museus locals. És evident que els tècnics de la Generalitat
no podrien controlar el patrimoni dispers pel territori sense l'ajut, fins ara
gratuït, de la gran xarxa de tècnics i de col·laboradors vinculats als
museus locals.

L'increment de recursos públics hauria d'anar acompanyat d'un esforç
dels museus per millorar el seu autofinançament, que en el cas de la XML
fou de prop d'un 8%. És cert que el més d'un milió cent mil euros gene-
rat per aquests museus no és una quantitat negligible, però experiències
com la de Cercs demostren que es poden obtenir taxes d'autofinançament
properes al 50%. En aquest sentit, és molt important que les administra-
cions municipals garanteixin que els recursos generats pels museus es
destinaran directament a la millora del finançament dels mateixos
museus. Hi ha massa casos en què aquests recursos es perden en el pres-
supost de l'ajuntament, cosa que desincentiva qualsevol acció destinada a
generar fons.

En matèria de recerca, els museus locals catalans han acreditat sobrada-
ment la seva solvència en camps molt i molt diversos, des de l'arqueolo-
gia a l'enginyeria ambiental, passant per la història, l'etnologia, la botà-
nica, la zoologia, la paleontologia, la ciència i la tècnica... Aquestes tas-
ques de recerca han estat sovint associades a tasques i vocacions molt
individuals, i d'altres a equips cohesionats i actius. També han estat
suportades bàsicament pels pressupostos locals i potser ja fóra hora que
es reconegués i s'articulés a escala nacional aquesta xarxa de petits cen-
tres de ciència, alguns dels quals estan especialment preparats per cana-
litzar fons de Recerca+Desenvolupament.

Pel que fa a la difusió, els museus locals s'han anat especialitzat en bona
manera en el públic escolar, que representa al voltant d'una quarta part
del públic total. Per tal d'atraure'l, es proposa una oferta cada cop més
àmplia de tallers i d'activitats. En els darrers tres anys, els museus de la
XML han passat d'oferir una mitjana de 7,7 activitats escolars i 4,8 tallers
diferents per museu a oferir-ne 13,5 i 5,5 respectivament. En conjunt ha
realitzat més de 9.000 activitats i tallers.
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També augmenten cada any el nombre d'exposicions temporals, tant les
de producció pròpia com les itinerants. Tot plegat ha comportat un incre-
ment progressiu dels públics al llarg dels darrers cinc anys, encara que el
2004 hi hagué una petita inflexió a la baixa potser atribuïble a «l'efecte
Fòrum». La mitjana de visitants per museu és d'uns 15.000 anuals, i
aquesta xifra es podria considerar el llindar de l'èxit de públic per a un
museu local mitjà.

Molt més important que la xifra de públic, i molt més difícil d'avaluar, és
la qualitat de les visites. Cal destacar el baix nivell de renovació de les
exposicions permanents: una antiguitat mitjana de tretze anys sembla
excessiva, i explica que el públic s'interessi cada cop més per les exposi-
cions temporals, tot deixant de banda la visita a la permanent.

UN PAÍS AMB MASSA MUSEUS?

Des de les administracions s'ha dit i repetit, sense que mai ningú no hagi
fet una comparativa seriosa, que Catalunya és un dels països amb més
densitat de museus per habitant i per quilòmetre quadrat. També s'ha
insistit sovint a aquells qui volien promoure un nou museu que al país ja
n’hi havia massa i que valia més no plantejar-s'ho.

És evident que crear i mantenir un museu que funcioni correctament té un
cost econòmic que no és fàcil d'assumir per als ajuntaments petits, i de
vegades tampoc per als mitjans ni per als grans. Si no hi ha la clara
voluntat de posar-hi els recursos suficients, és clar que val més no plan-
tejar nous museus. Ara bé, l'argument de l'excessiva densitat de museus
es revela més aviat feble quan ens comparem amb països del nostre entorn
immediat24:

55 ELS MUSEUS LOCALS SOTA LA LLEI DE MUSEUSDossier

24 Dades de superfície i població arrodonides, segons
l'Institut Suís d'Estadística (http://www.bfs.admin.ch)
i la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.net).

25 Informació oferta amablement pel personal del
Registre de Museus de Catalunya de la Direcció
General de Patrimoni Cultural.

26 SCOTTISH MUSEUMS COUNCIL: A collective
inside. Scottish National Audit Full Findings
Report,  Edinburgh, 2002 (http://www.scottishmu-
seums.org.uk/pdfs/Publications/National_Audit_fi
nal_report_full.pdf).

27 Museus censats pel Ministeri de Cultura
(http://museofile.culture.fr/).

28 http://www.museionline.it/ita/cerca/default.htm

29 http://www.culture.gr/2/21/toc/index_gr.html

30 Museus que compleixen amb els estàndards de
l'Associació de Museus Suïssos (http://museums-
fuehrer.vms-ams.ch).

País Museus Població Habitants/museu Superfície Km2/museu

Catalunya
(museus registrats)25 100 6.700.000 67.000 32.000 km2 320

Catalunya
(museus + col·leccions) 420 6.700.000 15.952 32.000 km2 76

Escòcia
(museus) 170 5.100.000 30.000 77.000 km2 453

Escòcia
(museus + col·leccions) 368 5.100.000 13.858 77.000 km2 209

França27 1285 60.000.000 46.381 544.000 km2 423

Itàlia28 2739 57.000.000 20.810 301.000 km2 110

Grècia29 187 11.000.000 58.823 132.000 km2 705

Suïssa30 937 7.300.000 7.790 40.000 km2 43

Valor mitjà
(sense col·leccions) 38.470 342



És evident que, comparativament, la xifra de museus registrats a
Catalunya és més aviat escassa. La relació entre serveis museístics i habi-
tants a Catalunya és la més baixa de la mostra i només es pot comparar
amb països fortament centralitzats, amb uns serveis culturals essencial-
ment estatalitzats, com és el cas de França i de Grècia, on els museus
locals han patit un escàs  desenvolupament. Pel que fa a la relació entre
museus i territori, Catalunya se situa en un punt mitjà, però distant
d'Itàlia i de Suïssa, fins i tot si es tenen en compte les col·leccions.

Sumant museus i col·leccions, a Catalunya en toca una per a cada setze
mil habitants, cosa que ens situa entre les densitats d'equipaments muse-
ístics d'Itàlia i de Suïssa, i molt a prop de la relació entre població i
museus+col·leccions d'Escòcia. Però cal dir que al nostre país el sac de les
col·leccions és extraordinàriament divers i inclou des de veritables museus
amb tots els serveis que cal tenir, però que per diverses raons no han pas-
sat el Registre de Museus, com són els casos sonats de Cercs, Mollet i
Vilafranca del Penedès, fins a humils col·leccions d'antiguitats i relíquies
locals més o menys dignes, passant per reculls individuals o col·lectius de
veritables rampoines.

Si creiem en els museus locals com a serveis municipals especialitzats en
la recerca, la documentació, la conservació i la difusió del patrimoni, no
podem afirmar que a Catalunya hi ha massa museus. Dins d'una concep-
ció moderna de patrimoni, entès com el conjunt d'elements que caracterit-
zen una comunitat i n'expliquen la seva evolució històrica, caldria que tots
i cadascun dels municipis de Catalunya disposessin d’alguna mena de ser-
vei museístic o similar, capaç de gestionar-lo.  Dels 53 municipis de més
de vint mil habitants, n'hi ha 40 que  ja tenen un o més museus munici-
pals, hagin estat o no registrats, i n'hi ha uns quants més amb projectes de
museu avançats. Caldria que la legislació reconegués aquest fet, i establís
l'obligatorietat de disposar d’un museu en aquesta franja de població, igual
que és obligatori disposar d'una biblioteca. Amb això, els serveis museís-
tics municipals arribarien directament a més del 70% de la població.

Pel que fa a la resta de municipis, els serveis museístics podrien ser esta-
blerts mitjançant convenis de col·laboració amb els museus ja existents, o
mancomunar-los entre diversos ajuntaments, tot unint esforços per
impulsar projectes de museus viables i sostenibles. Cal impulsar models en
què tots els municipis se sentin igualment beneficiats, i amb el suport des
de les administracions, per tal de llimar les reticències que aquesta mena
de propostes poden generar. En determinats casos, els museus de comuni-
tats petites poden ser perfectament viables i sostenibles, com ha estat
demostrat a bastament pel Museu de les Mines de Cercs o per l'Ecomuseu
de les Valls d'Àneu31.
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31 ABELLA, Jordi: "El Pirineu és viu", dins "Dossier de
Patrimoni Cultural", 90, febrer de 1997, p. 10-11.
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Hi ha qui ha alertat del risc de fer museus clònics o massa repetitius si es
fan massa museus locals o territorials, sense adonar-se que redueix les
moltes funcions d'un museu a la mera funció expositiva, i encara al ser-
vei del visitant forà. És evident que les exposicions permanents no han de
ser totes iguals i que s'han d'especialitzar en el seu llenguatge expositiu i
en els seus continguts, però la funció primera dels museus locals hauria
de ser la gestió del conjunt del patrimoni local32, engranada dins les polí-
tiques municipals de cultura, educació, medi ambient, urbanisme, infor-
mació, identitat local i immigració, i ben coordinada amb l'arxiu munici-
pal corresponent. 

ÉS L'HORA DE FER UN COP DE TIMÓ

Amb la remodelació orgànica i funcional que estan realitzant, els nous
responsables de la Direcció General del Patrimoni Cultural ja han mani-
festat públicament i reiterada la seva intenció d'abandonar la idea dels
Serveis d'Atenció Museística que la Llei preveia fa quinze anys i que mai
no han arribat a existir. Sembla que es vol canalitzar el suport als museus
locals a través dels museus nacionals i de les seves xarxes temàtiques.

Permeteu-me que sigui escèptic sobre l'oportunitat d'aquesta mesura i
sobre la capacitat dels museus nacionals per fer aquesta tasca. Tant de bo
m'equivoqui. En qualsevol cas, hi ha moltes ombres que caldrà aclarir. Per
exemple: què passa amb els museus locals pluridisciplinaris? S'han d'afe-
gir a totes les xarxes? Com es garanteix una política coherent, o sigui el
control dels programes de suport des de la Direcció General de Patrimoni
Cultural quan un dels museus nacionals és un consorci autònom amb un
director que té el mateix rang que un director general? Com es garantirà
la participació del personal tècnic i dels responsables polítics dels museus
locals en la gestió i en la presa de decisions de les xarxes? Com s'evitarà
un excés de jerarquització? Com es canalitzarà l'enorme capital humà,
intel·lectual i creatiu dispers pels museus del territori?

I per què es vol renunciar a disposar d'una xarxa de centres de recerca,
gestió i dinamització del patrimoni del país, vist d'una manera transver-
sal? No podrien ser els museus locals els ulls, les orelles, els cervells i les
mans de la política patrimonial del país?

En qualsevol cas, la renúncia a la constitució dels SAM és també la renún-
cia a aplicar la Llei de museus. Hem vist que aquesta Llei, a  més de dei-
xar sense aixopluc jurídic i administratiu les col·leccions no registrades,
menysprea implícitament els museus locals. Si ha arribat l'hora de supri-
mir l'únic servei que la Llei preveia en suport dels museus locals, potser
és que ha arribat també l'hora de canviar la Llei.
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32 ESPADALER, Josep: "Quina serà l'aportació dels
petits museus a la societat del futur?", dins Aixa.
Revista del Museu Etnològic del Montseny, 7,
Arbúcies, 2000. ABELLA, Jordi: "El paper del museu
en la gestió cultural del territori. L'experiència de l'e-
comuseu de les Valls d'Àneu", dins Urtx, revista cul-
tural de l'Urgell, 8, 1995.



Durant molt de temps, els museòlegs hem estat dient i repetint que aques-
ta Lei no ens agradava, però que almenys s'apliqués per veure si al final
acabava funcionant. Les mancances, però, són massa greus. Sembla que
ha arribat el moment de renunciar-hi i de començar a demanar una nova
llei més respectuosa amb una realitat museística que, a Catalunya, encara
és essencialment local. I que duri.

58 ELS MUSEUS LOCALS SOTA LA LLEI DE MUSEUSDossier

33 No puc tancar aquest article sense retre home-
natge a tots aquells que han dedicat voluntat,
hores i esforços per aixecar els museus locals,
sovint sense cap reconeixement ni econòmic ni
moral, i especialment a aquells que varen engegar
el Museu de Gavà. Sense ells, mai no hauria entrat
al món de l'arqueologia, el patrimoni i els museus,
i aquest article no existiria



PRESENTACIÓ

Si parlem de museus comarcals i supramunicipals, és a dir de museus de
territori, a casa nostra hem de pensar, al mateix temps, en museus de
comunitat i societat (1).

De la mateixa manera, quan parlem de museus de territori a Catalunya no
podem pensar solament en centres que treballen en demarcacions comar-
cals (un marc que a Catalunya ha estat tradicionalment un element con-
figurador no només de l’organització territorial, sinó també de la museís-
tica). Aquí, quan parlem de museus de territori hem d’incloure els museus
de comarca  (de vegades, els de bisbat), els museus de subcomarques o
d’entorns geogràfics concrets i també els museus locals. I és que tots
aquests centres, que parteixen en el seu origen de concepcions diferents,
s’han desenvolupat darrerament a partir d’uns referents i d’uns corrents
teòrics museístics similars, i a la vegada d’unes interrelacions professio-
nals, generacionals i institucionals i d’una praxi comuna. Així, per citar
exemples ben diferents, el Museu de Terrassa, el Museu de Gavà o el
Museu de Cambrils, museus tots ells bàsicament locals, i l’Ecomuseu de les
Valls d’Àneu, el Museu Etnològic del Montseny, i el Museu de la Conca
Dellà, museus de contrada, o el Museu de la Conca de Barberà, el Museu
dera Val d’Aran o el Museu del Montsià, museus comarcals, comparteixen
el fet de ser museus de territori i societat (i les seves diferències, a més del
major o menor abast de l’espai i comunitat de referència, són conseqüèn-
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ÀLEX FARNÓS
Director gerent del Museu Comarcal del Montsià

A partir de los años 80, buena parte de los muse-
os territoriales empiezan a convertirse en la ver-
sión catalana de los ecomuseos y de la nueva
museología francófona. En Catalunya estos cen-
tros han ido sustituyendo el edificio por el territo-
rio, las colecciones por el patrimonio integral y los
visitantes por la sociedad, y se han ido convirtien-
do en espacios de promoción y dinamización del
territorio y en plataformas de comunicación y
reflexión social. Con el paso del tiempo, como pro-
ponía no hace mucho Josep Manel Rueda, estos
museos territoriales se han convertido en la apor-
tación más genuina de Catalunya a la museología.
La Ley de museos supuso un cambio drástico por
la nueva formulación de una red de museos temá-
ticos nacionales en detrimento de la red de muse-
os locales y comarcales. A partir de la Ley, se pro-
duce el abandono de estos centros a la libre deci-
sión y dependencia municipal. El desequilibrio
producido por estos cambios, combinado con una
pérdida de autonomía en la gestión técnica de los
museos, y la escasez de recursos económicos nos

Els museus comarcals i supramunicipals a Catalunya:
museus de territori i societat

1 Tot i que alguns corrents museològics interna-
cionals en els darrers anys han teoritzat i tendit a
posar l’accent en estratègies i etiquetes diferencia-
dores, altres autors han defensat la integració d’a-
questes dos variables en els museus territorials.

1. Vista de l’antiga fàbrica cotonera de Cal Boyer, seu del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. Fotografia: Centre de Documentació del Museu de la Pell

1



cia només de l’adaptació al seu medi, i de la personalitat i dels recursos
que això els ha atorgat).

En aquest article, però, deixarem de banda els museus locals de caràcter
municipal (que són analitzats en una altra part del dossier) i ens centrarem en
els museus territorials de caràcter supramunicipal, ja siguen comarcals o no.

Sobre els museus locals i comarcals a Catalunya comença a haver-hi una
bibliografia extensa reunida, en part, a les Actes del Congrés Català de
Museus Locals i Comarcals de l’any 1989 (Aixa, núm. 2), en les Actes de
les Jornades Museu i Societat del 1995 (Urtx, núm. 8) o en les Actes del
2n Congrés Català de Museus Locals i Comarcals celebrat el 1999. 

Així mateix, la referència a l’article "La democràcia i les polítiques municipals
de la memòria" (Vicente, 2004) ens estalvia haver de fer aquí de nou una anà-
lisi retrospectiva detallada, ja que constitueix una ajustada crònica d’allò que
ha passat en les darreres dècades amb els museus territorials de Catalunya, i
recull l’evolució de les polítiques museístiques generals i locals des de la pre-
democràcia fins a les conseqüències de la Llei de museus de 1990, passant per
l’Assemblea de Museus de l’any 1997, la creació del Servei de Museus l’any
1980, la xarxa de museus locals i comarcals l’any 1982, etc.

Molts dels museus locals i comarcals catalans es creaven o es refundaven en
la dècada dels 80 i inicis dels 90, en un marc normatiu general feble, a par-
tir d’un component professional jove que apostava per la coherència tècnica
del projecte i s’inspirava en referents internacionals. A partir dels anys 80
bona part dels museus territorials comencen a esdevenir la versió catalana
dels ecomuseus i de la nova museologia francòfona, com a conseqüència de
les relacions personals i generacionals, de la proximitat i de l’estímul que sig-
nificava l’èxit d’aquells models. A Catalunya aquests centres van anar subs-
tituint, amb més o menys èxit, l’edifici pel territori, les col·leccions pel patri-
moni integral i els visitants per la societat, ja que van anar esdevenint espais
de promoció i dinamització del territori, centres de gestió integral del patri-
moni i plataformes de comunicació i reflexió social (2). Al cap del temps, com
proposava fa poc Josep Manel Rueda, aquests museus territorials han esde-
vingut l’aportació més genuïna de Catalunya a la museologia. 

La Llei de museus l’any 1990 va suposar un canvi dràstic per la nova for-
mulació d’una xarxa de museus temàtics nacionals en detriment de la
xarxa de museus locals i comarcals. A partir de la Llei, es produeix la deri-
va i l’abandonament d’aquests centres a la lliure decisió i dependència
municipal, que ha estat l’administració que els ha hagut de sostenir sense
cap altre ajut econòmic, i sense cap marc normatiu o propositiu que des
d’un àmbit de govern superior establís objectius, directrius i estratègies
més generals. El desequilibri produït per aquests canvis, combinat amb
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2 Des del nostre parer, si comparem el Museu
Comarcal del Montsià i l’Ecomuseu de les Valls
d’Àneu, amb matisos, pel treball més pluridiscipli-
nari en un cas o més interdisciplinari en un altre,
els museus comarcals i els ecomuseus venien a ser
el mateix.

han dejado, después de 15 años, un panorama más
desestructurado que el que poseíamos como punto
de partida.

From the 1980s on many local museums have
been turning into the Catalan version of the eco-
museum, the new French-inspired vision of muse-
ology. In Catalonia these centres have been repla-
cing buildings with a territory, collections with an
entire heritage, and visitors with society at large.
In so doing they have become spaces for promo-
ting and energising their territory, and platforms
for social communication and reflection. As Josep
Manel Rueda recently pointed out, over time these
territorial museums have become Catalonia’s most
genuine contribution to museology.
The Museums Act brought drastic changes, brin-
ging in the new concept of a network of national
thematic museums, to the detriment of the local
and county network. After the act came into force,
responsibility for and decision on the latter were
passed to the individual town councils. Fifteen
years on, the imbalances produced by these chan-
ges combined with a loss of technical autonomy
and shortage of funds has left these museums in a
less stable situation than we had when we started.
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una pèrdua d’autonomia en la gestió tècnica dels museus (diluïts, sovint,
en instituts municipals), juntament amb la manca de recursos econòmics
amb els qual fer front al creixement desmesurat dels serveis que se’ls
demanaven, i la inhibició dels consells comarcals i de la Generalitat de
Catalunya, ens han deixat, després de 15 anys, un panorama més deses-
tructurat que el que teníem com a punt de partida.

SITUACIÓ ACTUAL 

Quins museus són avui comarcals o supramunicipals?

Per poder documentar el present article i contrastar la nostra experiència
amb d’altres  vam demanar l’opinió dels col·legues a través de la tramesa
d’un qüestionari i de diverses converses. L’enquesta va enviar-se a 25
museus, i l’han contestada 21 directors d’aquests centres (Ecomuseu de les
Valls d’Àneu; Museu de la Conca de Barberà; Museu Etnològic del Montseny.
La Gabella; Museu de la Conca Dellà; Museu Arqueològic de Banyoles;
Museu Comarcal de la Garrotxa; Museu de Mataró; Museu Comarcal de
l’Urgell-Tàrrega; Museu de la Noguera; Museu de l’Empordà; Museu
Arqueològic Salvador Vilaseca; Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia; Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal; Museu de Granollers; Museu
Comarcal de Cervera; Museu de Gavà; Museu Diocesà i Comarcal de Solsona;
Museu dera Val d’Aran; El Cau de la Costa Brava. Museu de la Pesca; Museu
Comarcal de Manresa; i Museu Comarcal del Montsià).

D’aquests 21 centres, 20 indiquen que el seu àmbit territorial d’actuació és
supramunicipal. És aquest posicionament el que hem pres com a definitori per
delimitar la mostra estudiada (per a alguns, la seva acció és alhora local i
comarcal; altres informen d’un abast superior: bisbat, vegueria, regional...) (3).

Una dada rellevant per al tema que ens ocupa és el nom del museu, i aquí
l’accent supramunicipal és inqüestionable. En 17 centres (85% de la mostra)
el nom al·ludeix a un espai que depassa la població on tenen la seu central,
i només 3 no s’adiuen a  aquest criteri, tot i que amb anterioritat a l’any
1990 sí que ho feien. Hi ha un altre tret significatiu en el nom original que
denota una autenticitat i tradició que legitima els museus comarcals cata-
lans (anys abans de la llei de comarques o de la més recent xarxa de
museus locals i comarcals) i és que el Museu del Vallès Oriental o Museu
Arxiu de Granollers i el Vallès Oriental, el Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles, i el Museu Arxiu de Montblanc i Comarcal es remunten, com a
museus comarcals, als anys 1932, 1933 o 1958, respectivament.

És també rellevant la classificació que tenen en el Registre de Museus. En
això, però, es veu clarament la dispersió i les posicions, de vegades vol-
gudes, d’altres més eventuals i fortuïtes, derivades del canvi d’estatus d’a-
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3 Només el Museu de Gavà es posiciona com a
local en parlar de l’àmbit territorial d’actuació (si
bé assenyala en el qüestionari que manté, i que vol
reforçar accions i serveis supramunicipals en rela-
ció amb el Parc Natural del Garraf i a la subco-
marca del Delta del Llobregat).
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questes centres com a conseqüència de la Llei de 1990. Són 5 els centres
que actualment estan registrats com a comarcals, mentre la majoria ho
estan com a locals (uns pocs apareixen classificats com a monogràfics o
han acabat anant a parar al grup d’altres museus). 

Des del punt de vista administratiu, de l’organització i de l’acció territo-
rial supramunicipal, són significatius diversos indicadors generals: la titu-
laritat i la fórmula de gestió; la participació o no del Consell Comarcal i
el finançament  d’aquest; l’establiment de convenis amb altres municipis
de la demarcació i la participació d’aquests en el finançament; o la coges-
tió d’equipaments i centres vinculats en d’altres poblacions. A l’entorn
d’aquests paràmetres es donen situacions desajustades per la no corres-
pondència entre els nivells de participació d’ens supralocals i els resultats
reals de l’acció museística territorial. Ara bé, en l’anàlisi que hem realit-
zat, tots els centres on globalment la integració i acció territorial és més
evident i està més implantada, presenten un nivell alt dels indicadors d’a-
quest bloc. És el cas, per exemple, del Museu Comarcal del Montsià,
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Museu dera Val d’Aran, el Museu de la
Conca de Barberà i el Museu Etnològic del Montseny. 

Cal dir però que, en conjunt, les dades globals que hem recollit marquen
la tendència en un altre sentit, cap a un clar predomini de la dependència
envers el municipi on tenen la seu, i una feble relació amb el Consell
Comarcal i amb els altres municipis de l'entorn. Ho podem veure si ana-
litzem els següents paràmetres:

• Titularitat: municipal, 65%; consorcis, 25%; altres formes parti-
cipades per diverses administracions, 5%; directa del Consell, 5%.

• Participació del Consell Comarcal en els òrgans de gestió: sí,
60%; no, 40%.

• Finançament per part del Consell: sí, 60% (si bé, només en la
tercera part d’aquests museus, el Consell aporta més del 20%
dels recursos econòmics); no, 40%.

• Convenis amb municipis: si, 40%; no, 60%.

• Centres vinculats en altres municipis: sí, 40%; no, 60% (si bé no
es corresponen del tot amb els mateixos que tenien convenis,
esmentats a dalt).

• Per acabar, podem fer referència a la participació del museu en
relació amb d’altres equipaments no vinculats directament (ja
hem dit que el 40% tenen centres directament vinculats en
altres municipis). A partir de les dades de què disposem, es
constata que mantenen relacions i col·laboracions amb d’altres
equipaments locals propers un 80% dels museus enquestats
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2. Museu de la Noguera. Balaguer. Fotografia:
Museu de la Noguera
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(mentre que l’altre 20%, no hi té relació). Si avaluem el seu
posicionament envers els projectes futurs de caràcter patrimo-
nial en el mateix context geogràfic (en el 20% dels territoris no
hi ha cap nou centre en execució), allí on existeixen projectes,
un 60% dels museus de referència hi participen directament (el
40% restant no hi tenen participació).

La feble vinculació que es constata envers les institucions o els equipa-
ments d’altres municipis propers es deu a raons d’índole diversa, políti-
ques, conjunturals i també estructurals. Tots aquests centres han hagut de
realitzar un esforç suplementari en els últims anys, i fins i tot suportar una
pressió de vegades contrària. Sovint: «la principal dificultat és la de sal-
var els obstacles polítics tradicionals que han impedit fins ara una millor
coordinació» i «de fet, d’ençà de la Llei de museus de 1991 molts ajunta-
ments varen apostar per fer-se el seu propi museu local, però vistos els
resultats de X i X sembla que es torna a apostar per uns museus comar-
cals, que serveixin de pal de paller per a les iniciatives comarcals d’un o
altre signe», assenyala J. Tarrús del Museu Arqueològic Comarcal de
Banyoles. El contrapunt es deriva en algunes ocasions de la manca de pro-
jecció i de les limitacions del mateix museu, ja que habitualment «els
municipis de la comarca no veuen ni senten el Museu com quelcom seu»,
apunta J. Bernades del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. L’opinió de
D. Santaeulària del Museu Comarcal de la Garrotxa acaba de perfilar el
que ha succeït: «l’acció comarcal dels museus s’està mantenint d’una
manera voluntarista i miraculosa; quan això deixi de ser així, cap marc
legal i administratiu n’és favorable, ni l’impulsa; en sóc pessimista, fins
i tot a escala política local es qüestiona sovint aquesta necessitat, i es pre-
fereix estar en el "mapa general" en detriment de l’acció local i comarcal». 
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3. Cal Boyer. Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal
de l’Anoia. Fotografia: Centre de Documentació del
Museu de la Pell
4. Cal Granotes. Adoberia del segle XVIII. Fotografia:
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
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Què fan i què poden fer aquests museus més enllà del municipi on
tenen la seu?

Un primer bloc de dades que hem analitzat en aquest sentit, i que esdevé
tòpic i prou ben consolidat des de la perspectiva de la gestió i acció muse-
ística supramunicipal, el configura la distribució de les col·leccions per
procedències i el marc geogràfic dels continguts de les exposicions per-
manents i temporals. 

• Així, en les col·leccions la part supralocal és prou rellevant, el
50% dels centres hi tenen entre l’11-49% del fons, i en el 30%
dels museus mostrejats els materials de fora del municipi super-
en el 50%. En canvi, el 20% dels centres no depassen el 10% del
total dels fons de fora de la població (en un sol museu les
col·leccions són estrictament municipals). Ara bé, tots els cen-
tres sense excepcions manifesten que l’àmbit territorial de la
seva política d’adquisicions és comarcal o supracomarcal.

• Pel que fa a les exposicions permanents i temporals, les dades
són semblants, i únicament en un cas (el 5%) la temàtica és
exclusivament municipal. En la resta, encara que en part pot ser
municipal, en gairebé tots (el 95%) hi ha abundants continguts
comarcals o més amplis (bisbat, regionals, vegueria...). I això és
així fins i tot salvant el fet que la titularitat del museu és en
exclusiva municipal en el 65% dels museus de la mostra, i que
en el 40%  no hi participen a cap nivell cap més administració
local de la mateixa comarca.
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5. Museu Comarcal de Cervera. Fotografia: Arxiu
fotogràfic del Museu
6. Torre del General Martinbon. Musèu dera Val
d’Aran, Vielha. Fotofrafia: Arxiu fotogràfic del Museu



Un segon bloc avaluat de l’acció museística que despleguen aquests cen-
tres és el capítol de les activitats i serveis d’abast supralocal:

• En primer lloc, com hem vist abans, sobresurt de forma predo-
minant el servei supramunicipal que representa la conservació i
gestió de col·leccions (95% dels centres). Sobta, però, que molts
pocs centres esmenten la realització de funcions d’inventari,
catalogació o conservació-restauració de béns culturals situats
fora de les parets del mateix centre o del municipi on tenen la
seu. En canvi, les accions d’assessorament tècnic a d’altres ens
locals o entitats de l’entorn geogràfic proper són desenvolupa-
des de forma general i positiva per la major part d’ells.

• La recerca i les publicacions són també activitats amb un mar-
cat caràcter supramunicipal. Més d’un 80% de museus desenvo-
lupen activitats científiques d’investigació i també edicions d’a-
bast supralocal (i en el 40% dels centres aquestes actuacions són
fonamentalment d’abast supralocal).

• Hi ha un seguit d’altres serveis on encara són majoria els cen-
tres que depassen el marc del municipi on tenen la seu. Com ho
demostren la itinerància de les exposicions (sí, 55%; no, 45%) i
les visites i itineraris guiats (sí, 75%; no, 25%) fora de la pobla-
ció d’origen.

• Ara, a part d’aquestes accions i serveis que acabem d’esmentar,
els índex de les altres activitats públiques i de difusió en altres
municipis de l’entorn disminueixen força. Només són un 30%
els museus que les fan de forma habitual, i ens referim a activi-
tats bàsiques com: conferències, cursos, audiovisuals, jornades
o congressos, etc.

• En diversos museus són significatius els fons bibliogràfics i
documentals, i esdevenen serveis d’informació especialitzats
temàticament o de referència per a espais geogràfics territorials
extensos (en el Museu Comarcal de l’Anoia, el Museu de
Granollers, el Museu Etnològic del Montseny i Museu Comarcal
del Montsià).

• Per últim, uns pocs centres despleguen activitats inserides ple-
nament en l’àmbit del desenvolupament socioeconòmic territo-
rial (Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Museu del Montsià, Museu
Etnològic del Montseny, Museu de la Pesca, etc.), amb iniciati-
ves com: publicitat i màrqueting d’equipaments i patrimoni
supralocal (amb estudis de mercat i campanyes de promoció);
formació ocupacional i/o tècnica; agents d’ocupació i desenvo-
lupament local; valorització de productes locals; etc. 
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Una síntesi d’allò que poden, o haurien, de fer cadascun dels museus terri-
torials supralocals envers el conjunt de les àrees i comunitats de referèn-
cia esdevé del sumatori de les funcions i serveis que desenvolupen tots
aquests centres. Per detallar-ho, ens hem de referir a:

• Gestió, coordinació i promoció patrimonial: jaciments i monu-
ments visitables; centres d’interpretació; àrees d’interpretació;
itineraris; etc.

• Conservació del patrimoni: inventari i documentació; conserva-
ció-restauració; emmagatzematge i control de moviments; prés-
tecs, reproduccions, etc.

• Recerca i activitats tècniques: assessorament tècnic de base;
inventaris; estudis; informes; projectes; comunicacions i articles
en jornades o congressos, etc.

• Difusió i activitats públiques: exposicions; visites guiades i iti-
neraris; tallers; altres activitats públiques (cursos, conferències,
audiovisuals...); publicacions; col·laboracions amb els mitjans
de comunicació; etc.

• Servei d’informació i documentació: patrimonial, documental,
audiovisual; serveis de préstec i reproducció; etc.

• Desenvolupament local: préstec d’infraestructura; promoció i
màrqueting; valorització de productes locals; formació; suport a
l’ocupació i l’activitat d’emprenedors locals; etc.

Xavier Menéndez (Menéndez, 1995) ja es va referir a bastament a les pos-
sibilitats dels museus territorials com a dinamitzadors del patrimoni. És
del tot obvi que fan falta més recursos per estendre, ampliar i consolidar
el conjunt d’aquestes funcions al conjunt dels museus territorials i també
és obvi que els municipis on tenen la seu no poden fer-hi front en solita-
ri com han fet fins ara en la majoria de casos. Ara bé, per tirar endavant
aquestes iniciatives i desenvolupar totes les potencialitats s’han de supe-
rar alguns factors limitadors més enllà dels econòmics. J. Tura, del Museu
Etnològic del Montseny, apunta la manca de «voluntat política decidida,
finançament i marcs institucionals de col·laboració». J. Font, del Museu de
Granollers, anota: «tot plegat, manca una visió enfocada del territori ja
que la intervenció de la Generalitat és en funció del compliment estricte
de la Llei, i no existeixen plans d’actuació a mitjà termini per a la valo-
rització, difusió o restitució del patrimoni a escala comarcal». En la matei-
xa línia s’expressa C. Bergés del Museu Comarcal de Cervera: «no existeix
una política d’actuació patrimonial clara, decidida i amb visió global del
territori; no es destinen suficients recursos econòmics ni humans per al
seu desenvolupament; s’acostumen a fer actuacions puntuals municipals
sense política de manteniment ni de difusió». 
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Així, els factors limitadors no són només intrínsecs o derivats de les man-
cances pressupostàries i de recursos dels centres. També sovint deriven de
la falta de suport, de la falta de directrius polítiques en aquest sentit, i
també de la manca de marcs teòrics, conceptuals i procedimentals.

POLÍTIQUES PATRIMONIALS EN L’ÀMBIT TERRITORIAL SUPRA-
MUNICIPAL

La descoordinació en la gestió del patrimoni territorial

La Llei de museus de 1990 (art. 29, art. 37 i disposició addicional 6) i el
Decret 289/1991 de transferència i subrogació articulen i concreten les
competències dels consells comarcals per a la participació en la gestió dels
museus comarcals i per fomentar els museus municipals radicats a la seva
comarca i per donar-los suport. El Decret 208/1989 havia fixat amb ante-
rioritat algunes delegacions a les comarques, no en matèria de museus,
sinó de representació en el patronat de monuments. El Decret 160/1992
regula el traspàs de la Diputació de Girona als consells comarcals de diver-
sos serveis museístics de caràcter arqueològic o monumental. Finalment, el
Decret 305/1992 estableix la transferència de competències al Conselh
Generau dera Val d’Aran en matèria de cultura, la qual en el camp del
patrimoni es concreta al traspàs del Museu Comarcal dera Val d’Aran. 

El marc jurídic de la Llei de museus és clar en establir les competències de
les comarques a través dels consells comarcals (organitzar i gestionar;
participar en la gestió; fomentar, donar suport i col·laborar...). Els resul-
tats són a hores d’ara decebedors, però també eren d’esperar si revisem el
Decret 289/1991, i les corresponents actes de transferència i subrogació
signades els anys 1991 i 1992 entre el Departament de Cultura i els 15
consells comarcals que, a la fi, van resultar implicats.

Actualment els consells comarcals estan presents en els òrgans de gestió de
12 dels 20 museus enquestats, però la seva participació, llevat d’excepcions,
acostuma a ser testimonial. En definitiva, transcorreguts els anys, només hi
ha 2 o 3 casos en què s’ha consolidat un cert nivell d’integració entre l’ad-
ministració comarcal i el museu. En la comarca del Montsià, el Consell parti-
cipa directament en la gestió del Museu Comarcal i les polítiques de patrimo-
ni estan encapçalades des del Museu. En la Vall d’Aran, el Consell és el titu-
lar exclusiu del Museu (si bé des del Consell s’impulsen altres actuacions
patrimonials independents del Museu, com la restauració i conservació d’es-
glésies). També, encara que de forma diferent, en el Pallars Jussà, el Consell
impulsa el projecte del Museu Comarcal de Ciències Naturals a Tremp 

(4)
.

Un altre rang de col·laboració el trobem en els museus comarcals de
l’Empordà i de la Conca de Barberà. Allí el Consell participa en els òrgans

5 No ens referim només als museus comarcals, ja
que les necessitats i iniciatives territorials no són
sempre comarcals. Com deia M. INIESTA (1995) no
cal fer coincidir el mapa amb les demarcacions
administratives comarcals. Hi ha els exemples de les
Valls d’Àneu, la Conca Dellà o el Montseny, i en el
futur el model pot ser emprat en altres situacions,
com al Lluçanès o al Montsec, posem per cas.

4 Un altre cas, fora dels territoris analitzats, seria
la participació del Consell Comarcal de la Terra
Alta en el Comebe, Consorci per a la Museïtzació
dels Espais de la Batalla de l’Ebre. 
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de govern i a més s’ocupa de la gestió econòmica. La coparticipació del
Consell i el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles en el projecte del
Parc Arqueològic de Serinyà al Pla de l’Estany constitueix un altre exem-
ple de coordinació entre ambdues institucions. El nivell de col·laboració
és en general baix o inexistent en la majoria d’indrets; com a molt, en
algunes comarques s’estableix la participació regular del museu en l’as-
sessorament per a la declaració de BCIL.

Per contra, en un grup important i significatiu de comarques els consells
promouen actuacions patrimonials deslligades i desvinculades dels museus
respectius; per citar-ne dues com a mostra: al Pla de l’Estany (actuacions
sobre el patrimoni medieval comarcal), i a l’Urgell (actuacions a la torre de
Vallferosa o les esglésies de la Vall de Sió, a més de diverses restauracions
o excavacions, etc.). Altres iniciatives són encara més contradictòries, com
quan el Consell Comarcal del Solsonès impulsa el Museu del Ganivet i el
Museu del Carlisme, sense comptar amb el Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona. Habitualment, però, el gruix de les intervencions que es porten a
terme arreu, impulsades des dels consells, amb independència del museu
respectiu i que incideixen sobre el patrimoni, es concreten en la realització
de rutes turístiques i publicacions sobre patrimoni.

Aquesta situació és denunciada pels professionals del sector. En general,
en opinió dels museòlegs, els consells no tenen polítiques de patrimoni
definides, sinó que executen accions aïllades. Com a conseqüència d’a-
questa descoordinació, l’estat del patrimoni al territori no és bo, i de
forma genèrica la majoria dels museus indiquen que «està desatès», «sense
cap noció del conjunt», i «sense excessiva coordinació entre les institucions
titulars i els agents implicats». Ho exposa cruament J. Bernades, del

7 8

7. Museu Comarcal de Manresa. Fotografia: Museu
Comarcal de Manresa
8. Museu Comarcal de l’Urgell. Tarrega. Fotografia:
Museu Comarcal de l’Urgell



Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, en respondre a la pregunta de com
està el conjunt del patrimoni comarcal: «el patrimoni arqueològic immo-
ble, abandonat i destruint-se, i el patrimoni arquitectònic rural i l’etnolò-
gic, en mans d’antiquaris i especuladors immobiliaris».

En canvi, hi ha algunes comarques (a la Garrotxa o al Montsià) on, a parer
dels tècnics del museu, la situació del patrimoni està relativament bé. La
perspectiva també pot veure’s de forma positiva si es mira, com apunta C.
Alòs, del Museu de la Noguera, que «afortunadament els ajuntaments
comencen a treballar individualment en la recuperació i restauració del
seu patrimoni, que entenen com un bé amb potencialitat turística». O com
proposa J. Abella, de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu: «existeix a més a
més un públic potencial que cada dia més demana el producte cultural de
qualitat; crec sincerament que el patrimoni pot convertir-se en una línia
de futur estratègica».

Potencialitats dels museus territorials com a nodes de la gestió integral
del patrimoni local a Catalunya

En primer lloc, defensem com a principi que és en el territori on es poden
i on cal establir estratègies d’economia d’escala i mancomunar serveis en
l’àmbit de la gestió del patrimoni. I de la mateixa manera creiem en el
principi de subsidiarietat, de forma que la prestació de serveis en la ges-
tió del patrimoni ha de permetre resoldre les necessitats locals des del
nivell més proper possible, comptant amb plantejaments tècnics generals
i professionals (6).

Després de superar «la manca de tradició a l’hora de treballar en equip»,
com apunta M. Martí des de Palamós, és obvi també que la gestió de
forma conjunta i mancomunada és més viable allí on les dinàmiques
socioeconòmiques, demogràfiques i de puixança local són més febles, és
a dir, allí on són més necessàries les economies d’escala, que no pas allí
on la concentració de població i d’equipaments és molt elevada. En algu-
nes zones amb molts de centres o museus preexistents això pot ser més
difícil que en altres comarques amb menys equipaments, ja que en les pri-
meres, per exemple al Maresme o al Vallès Oriental, si bé «mancomunar
serveis és positiu per als museus», com ens indiquen C. Marfà i À. Soler
des de Mataró, les dificultats s’accentuen pel fet que «cada centre té unes
prioritats molt clares i l’energia per consensuar accions és elevada (reu-
nions que s’han d’acordar amb regidors...)», en opinió de J. Font del
Museu de Granollers.

En aquest sentit, els punts de vista de C. Alòs del Museu de la Noguera
marquen quina hauria de ser la tendència: «la implicació del Consell
Comarcal com a administració supralocal, que podria coordinar esforços
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6 I si això es pot fer des de l’àmbit local, no cal
fer-ho des de l’àmbit comarcal, i alhora si es pot
fer des de l’àmbit comarcal no cal fer-ho des de
l’àmbit nacional.
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dels municipis o vehicular l’esforç econòmic que fan aquestes entitats». J.
Espinagosa, del Museu Comarcal de l’Urgell, en parlar de com millorar la
situació exposa: «hem de confiar que positivament si som capaços de crear
l’organisme adient que coordine les actuacions i els serveis i tingui dota-

9
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11
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ció econòmica per dur-ho a terme» i afegeix «caldria crear un organisme
(Consorci...) entre el Consell i els principals ajuntaments de la comarca
amb les corresponents i suficients aportacions econòmiques». Des de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, J. Abella proposa que cal «anar més enllà
d’una visió només política del territori i començar a establir xarxes (míni-
mament dotades) reals que participin en una gestió global del territori
(més enllà de la comarca)». 

En aquest context, una revisió del paper que han de jugar els consells
comarcals en el futur proper, en el marc de la revisió general que es pro-
posava a l’inici d’aquesta legislatura, despolititzant-los i enfortint el seu
paper de mancomunitats de serveis, juntament amb la revisió del marc
normatiu del sector dels museus i del patrimoni, hauria d’afavorir les
estructures mancomunades i els programes de col·laboració en la gestió
del patrimoni territorial, enfortint les competències i els recursos dels
museus territorials.

En segon lloc, defensem que aquests museus o nodes territorials de coor-
dinació patrimonial constitueixen una plataforma excel·lent per gestionar
els processos salvant els localismes. A través del paper mediador des dels
museus supramunicipals es poden resoldre els conflictes que de vegades
comporta la confusió de conceptes com titularitat del patrimoni, identitat
del patrimoni i identitat local, i es poden generar estratègies de copartici-
pació i descentralització en l’àmbit local i comarcal, per tal de vertebrar
adequadament aquells conceptes. 

En tercer lloc, defensem que és també en el territori, a peu de carrer, on
els museus poden omplir més fàcilment buits que hi ha en la gestió inte-
gral del patrimoni. Ja que és allí on hi ha habitualment més mancances
per part de l’administració local, i on s’estableix una relació més pròxima
amb la comunitat i les seves necessitats. I això comporta que sigui en
aquest entorn territorial on els museus puguin tenir un desenvolupament
i un creixement més adaptat a l’entorn i més sostenible.

D’aquesta manera, els museus territorials supralocals podrien donar cober-
tura a les necessitats patrimonials bàsiques de les diferents zones i contra-
des del país (5). La distribució i cobertura que donen aquests museus supe-
ra de molt el 65 % de la superfície de Catalunya. Aquí tenim 22 comarques
(si afegim els del Berguedà i el Ripollès a la relació que hem presentat a l’i-
nici) on hi ha centres registrats que, coordinats amb l’entorn territorial,
poden i han de fer aquesta funció, i 2 comarques més on hi ha centres que
hi podrien accedir si superessin la seva condició de col·lecció (a l’Alt i Baix
Penedès). En 7 comarques resulta urgent atendre aquesta necessitat i supe-
rar la manca d’un museu territorial (Alta Ribagorça i Cerdanya, al nord,
Garrigues, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre, al sud). En 6
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9. Quadra de Casa Carma, d’Esterri d’Aneu. Un nou
espai per a la recuperació de l’artesania i dels pro-
ductes locals. Fotografia: Ecomuseu Valls d’Àneu.
10. Museu Comarcal de la Conca de Barberà.
Fotografia: Museu Comarcal de la Conca de Barberà
11. Treball de camp del Mas al Montseny, un projec-
te de recerca del CPCPTC fet en col·laboració amb el
Departament d’Antropologia de la UB i la UPC
12. Visita guiada al Montseny organitzada pel Museu
de Ciències Naturals de Granollers. Fotografia: Museu
de Granollers
13. Parc Neolític de La Draga (Banyoles)
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comarques, pot haver-hi alguns dubtes en relació amb la formulació a
adoptar (Alt Urgell, Osona, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Garraf i Alt
Camp). En canvi, en 3 comarques no està plantejada i, potser, tampoc jus-
tificada la necessitat: Tarragonès, Gironès i Barcelonès. 

Finalment, cal no oblidar i tenir en compte, abans que res, que l’acció en
relació amb la gestió del patrimoni del territori s’ha de fer des d’organit-
zacions dotades de capacitat, recursos i experiència, i compromeses tècni-
cament i professionalment. No es pot resoldre adequadament la gestió del
patrimoni territorial sense un projecte tècnic i una garantia de continuï-
tat concretades a través de mitjans i de recursos compromesos i suficients.
I per això som de l’opinió que cal d’entrada el consens i uns compromi-
sos polítics definits. Massa sovint la no resolució, prèviament, d’aquest
acord local (i polític) de base genera un marc de major llibertat, però lli-
bertat quan no es poden atendre o cobrir les necessitats per manca de
recursos i mitjans no vol dir autogovern. Per assolir els objectius i el nivell
exigible, els camins, però, poden ser diferents. Per posar dos exemples que
han reeixit: un camí pot ser a través del pacte fundacional, com per exem-
ple en el cas de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (J. ABELLA, ....), i un altre
pot ser a través de plantejaments possibilistes i dels serveis als municipis,
com en el cas del Museu Comarcal del Montsià (À. FARNÓS, 1999).

POLÍTIQUES MUSEÍSTIQUES ARTICULADES AL TERRITORI DES
DE LA VISIÓ GLOBAL DEL PAÍS

Els Serveis d’Atenció als Museus contemplats des del territori

En paraules dels promotors de la Llei de museus, aquesta establia una
xarxa  temàtica i uns serveis territorials, els Serveis d’Atenció als Museus
(SAM), per donar suport a la xarxa de museus locals i comarcals.

Ja, des d’un primer moment, es veia venir que aquest segon aspecte de la
llei naixia sense cap compromís econòmic i de concreció temporal.
Transcorreguts 15 anys, només s’ha avançat en la creació del SAM de
Girona (Ordre de 10 de març de 1998). I, en conseqüència, les posicions
envers els SAM des del territori expressen molts de dubtes, tot i que van
des del sí condicionat d’alguns museus, com s’expressa des del Museu de
Mataró «sí, sí realment fan la funció que han de fer i hi ha el nombre sufi-
cient; per què? per la problemàtica dels dipòsits de materials arqueològics,
i per suport tècnic als museus en restauracions, documentació...». fins a
moltes opinions que argumenten que no són necessaris, com diu Montse
Macià del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida «si tot el país estigués ben
dotat d’equipaments museístics -que no és el cas- no tindrien cap mena de
sentit. El sentit el poden arribar a tenir, -tot canviant-li el nom- com a
dipòsit de material arqueològic en tant que en cada comarca hi ha d’haver
un espai. No veig tan clara la funció del SAM com a servei, assessorament
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7 Per dalt des de la coordinació de la Direcció
General del Patrimoni Cultural i la Junta de
Museus, perquè moltes de les qüestions que afec-
ten els museus no es poden resoldre si no és glo-
balment. Per altra banda, d’altres ja han apuntat
que el model és en principi massa rígid (abans ho
era el model dit "clònic" dels museus comarcals, i
ara ho és aquest per una divisió disciplinària tan-
cada i sense transversabilitat), i que la realitat farà
que sigui complementat amb tantes xarxes i asso-
ciacions (si es vol, no orgàniques ni estructurals,
però sí funcionals) com necessitats tinguin en el
futur els museus.

8 No mitjançant la difusió i la creació de rutes
temàtiques (no hi ha tant de públic turístic com
per aconseguir el finançament i la sostenibilitat
necessaris).

9 No hi hauria d’haver dubtes envers la possibili-
tat d’establir diverses parts d’un museu territorial
com a seccions d’un museu nacional, ja que la Llei
de museus deixa les portes ben obertes (art. 23.1).
Tampoc hi hauria d’haver dificultats en la gestió
posterior d’aquesta situació, sempre que el museu
territorial dispose de professionals capacitats
envers les disciplines pertinents, i sempre que el
que ens proposem assolir sigue un sistema dinàmic
amb identitats heterogènies, però compartides en
el marc de les directrius fixades pel museu nacio-
nal, i no un sistema uniformitzador i rígid, coerci-
tiu amb les identitats precedents.



o préstec de material museogràfic: amb una bona dotació de cada museu o
de la interrelació dels diferents museus de cada territori es resoldria».

Els museus nacionals i la seva articulació amb el territori

En relació amb els museus nacionals, l’opinió del territori és clarament i
francament favorable de forma majoritària als museus nacionals i als ele-
ments positius que pot comportar el suport tècnic i econòmic des d’es-
tructures superiors, així com el treball en xarxa. És evident que en els
àmbits de millora de la gestió i la formació, de la difusió i la promoció, o
de la cooperació i projecció supraterritorial, entre d’altres, els museus
territorials necessiten el suport i les directrius dels museus nacionals. J.
Enrich, des del museu comarcal de l’Anoia, «constata l’experiència positi-
va de pertànyer al MNACTEC». Rodrigo Gaeta, del Museu de la Conca
Dellà, apunta: «es podrà accedir a alguns aspectes de desenvolupament
que ara no són possibles, i a la vegada posar en contacte museus de temà-
tiques similars que de segur tenen problemes i avantatges similars».

Els dubtes, però, sorgeixen en l’articulació real que s’haurà de portar a
terme entre els museus nacionals i els museus territorials, i les opinions,
gairebé sempre favorables, llavors van acompanyades de matisos. Des del
Museu Comarcal de Cervera: «sí, si realment s’aconsegueix crear una
xarxa de museus nacionals amb vocació i actuació descentralitzada que
miri cap al territori (és a dir, museu nacional igual a suma de museus
comarcals). Aquesta territorialització s’ha d’entendre i estar-ne convençut
conceptualment i aquest convenciment ha de dotar de pressupost els cen-
tres i institucions de territori». Des del Museu Comarcal de la Garrotxa:
«no s’acaba de tenir clara la manera de treballar en vertical (museus
nacionals) i horitzontal (territori). En els museus nacionals hi ha un inte-
rès molt limitat pel que fa al territori comarcal, interessa més comple-
mentar el discurs general de la seu central. Des del mateix moment que es
va abolir la xarxa de museus locals i comarcals es va fer un tomb legisla-
tiu i administratiu que ha anat en detriment dels museus de territori».
Algunes d’aquestes reflexions ja havien estat apuntades amb anterioritat
per altres autors (Iniesta, 1995).

En aquest sentit, un primer element clau en la vertebració museística de
Catalunya és el paper de node que han d’exercir els museus territorials en
relligar, estendre i consolidar les xarxes temàtiques al territori. En un
moment en què les concepcions acadèmiques estan superades en la gestió
del patrimoni, cal complementar el model vertical dels museus nacionals
disciplinaris mitjançant directrius i mesures que equilibren i compensen
aquestes estructures per dalt, transversalment i interdisciplinàriament (7), i
per baix, horitzontalment en el territori (8).

73 ELS MUSEUS COMARCALS I SUPRAMUNICIPALS A CATALUNYADossier

14

14. Museu Comarcal Salvador Vilaseca. Fotografia:
Eloi Bonjoch



Un tercer element clau en el contrapunt que suposa incorporar a la visió
global del país el desig de no desatendre el territori, és el fet constatat que
l’acció per a una gestió integral del patrimoni cultural i natural que tenim
en el territori ha de ser pluridisciplinària o interdisciplinària; no pot ser
monotemàtica o monogràfica, a diferència del que proposava J. M. Trullén
en l’article "Museus locals i comarcals. Vers l’especialització (Trullén,
1996). D’aquí que la pertinença dels museus territorials a més d’un siste-
ma temàtic nacional no hauria de ser mai una limitació i una possibilitat
a descartar prèviament. Les limitacions i la selecció que lògicament han
de poder establir els museus nacionals, d’acord amb els òrgans de coordi-
nació de les polítiques museístiques del país, han d’anar en funció del
nivell de les col·leccions, l’exposició permanent i el personal especialitzat
de les futures seccions (9).

La idea de xarxa, a partir de la necessitat de superar la dispersió i les man-
cances que existeixen, ha estat sempre en la base de les polítiques muse-
ístiques a Catalunya. Aquesta necessitat d’integració ja es plantejava l’any
1984 en el Llibre blanc dels museus de Catalunya. La qüestió i el debat no
estan avui en la discussió de si la xarxa ha de ser territorial o temàtica
(tots ens hem acabat posant d’acord que per ara ja esta bé que sigui temà-
tica, i que no es pot perdre més temps en discussions, ni deixar passar una
altra dècada sense aplicar el marc normatiu aprovat l’any 1990). La qüestió
important és una altra. Igual que fins a l’any 1990, la qüestió cabdal era
aplicar polítiques culturals per superar la dualitat Barcelona-territori, avui
la qüestió pendent és superar la dualitat museus nacionals-museus territorials.
Doncs fem-ho ja, i fem-ho tots plegats d’una vegada.
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Al llarg dels darrers quinze anys, el desenvolupament de la indústria cul-
tural ha anat assolint una importància cabdal, en consonància amb les
noves dinàmiques socials i econòmiques. En aquest context expansionis-
ta, les institucions i fundacions museístiques de titularitat privada obertes
al públic a Catalunya s’han anat consolidant, renovant, o bé n’han sorgit
de noves. En aquest curt espai de línies pretenem fer algunes reflexions a
partir de l’observació del paper d’aquestes institucions dins del sistema
museístic català i veure si hi ha hagut algun tipus d’influència que emani
de la promulgació de la Llei de museus de 1990, tant pel que fa a la seva
creació com al seu desenvolupament. Aquests seran alguns dels elements
d’anàlisi a tractar, així com també caldrà que distingim les particularitats
de cada cas: la idiosincràsia del centre, els objectius, les estratègies, el
tipus de públic i la ubicació. Bàsicament fixarem la nostra mirada en les
que tenen a veure amb el fet artístic, tot observant les seves línies d’ac-
tuació i com s’insereixen en l’entramat cultural ja existent, i mirar si
interactuen entre elles o bé si competeixen.

D’entrada hem de distingir els museus eclesiàstics de la resta de centres que
durant aquests darrers anys han proliferat i que duen a terme una gran varie-
tat d’activitats culturals, socials i econòmiques que operen, o bé que es pre-
tén que operin, com a motors de reactivació en el territori on s’ubiquen. Pel
que fa als béns eclesiàstics, des que es va gestar i posar en marxa la Llei de
museus, han conservat el seu estatus i s’ha respectat la titularitat privada del
seu patrimoni (moble i immoble). Així, els museus eclesiàstics (parroquials,
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A lo largo de los últimos quince años, el desarrollo
de la industria cultural ha ido adquiriendo una
importancia capital, en consonancia con las nuevas
dinámicas sociales y económicas. En este contexto
expansionista, las instituciones y fundaciones
museísticas de titularidad privada abiertas al públi-
co en Catalunya se han ido consolidando, renovan-
do, o bien han surgido algunas nuevas. En estas
pocas líneas pretendemos hacer algunas reflexiones
a partir de la observación del papel de estas institu-
ciones dentro del sistema museístico catalán y ver
si ha habido algún tipo de influencia que emane de
la promulgación de la Ley de museos de 1990.
Básicamente fijaremos nuestro interés en las enti-
dades que tienen que ver con el hecho artístico,
observando a la vez sus líneas de actuación y cómo
se insertan en el entramado cultural ya existente,
analizando si interactúan entre ellas o bien si com-
piten.

Throughout these fifteen years the development of
the cultural industry has been acquiring a key role,
in line with new social and economic dynamics. In
this expansionist context, museums and founda-
tions in private ownership open to the public in
Catalonia have been consolidating and renewing
their arrangements, and new institutions have
appeared. In these few lines, we hope to provide

Algunes consideracions sobre el paper dels museus,
les fundacions i les col·leccions privades obertes al
públic a Catalunya

1

1. Museu d’Art de Girona, museu de titularitat compartida entre la Generalitat  de Catalunya i el Bisbat de Girona. Fotografia: Eloi Bonjoch
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2,3 i 4. Imatges de l’edifici de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Fotografia.
Eloi Bonjoch



diocesans o episcopals) han tingut un tractament, certament, privilegiat, com
si d’un ens públic es tractés (sense ésser-ho veritablement). 

I, en darrer terme, si observem els altres museus o col·leccions privades
obertes al públic a Catalunya, el panorama es diversifica i multiplica,
segons estan relacionades amb empreses, artistes o creadors, col·leccio-
nistes, entitats o associacions.

COL·LECCIONISME PRIVAT I DONACIONS. PATRIMONI ARTÍSTIC I
MECENATGE

Com que a la gènesi és on es troba el germen del que després s’esdevindrà, és
important fer notar que moltes de les col·leccions que conformen els fons
d’art de les institucions públiques catalanes provenen del món del col·leccio-
nisme privat o de donacions de particulars. En aquest sentit, podem destacar
al llarg de la història l’activitat col·leccionista que van tenir personatges com
Santiago Rusiñol, Eduardo Toda, Francesc Cambó, Lluís Plandiura, Santiago
Espona o Frederic Marés. O, un exemple totalment diferent, geogràficament,
cronològicament i ideològicament parlant, és el del Centre d’Art i Natura de
Farrera al Pallars Sobirà, iniciativa pública de desenvolupament local de
suport a la creació artística i científica, que va iniciar la seva activitat el 1995
i que fins avui ha anat acumulant un fons d’art, fruit de les donacions volun-
tàries de bona part dels residents que han passat per les seves instal·lacions.
Així, podríem fer una història del col·leccionisme que ens permetria descobrir
algunes de les línies d’actuació que en el camp privat s’estan duent a terme
des del moment de l’aprovació de la llei de museus, ja que allò que en un
moment determinat es podia considerar com a salvaguarda del patrimoni
(com és el cas de la col·lecció de ferros o de peces arqueològiques de Santiago
Rusiñol) avui dia, segons com, podria ésser titllat d’expoli. També pel que fa
referència a la conservació de patrimoni, de vegades és decisiu el mecenatge
privat, que no pot ni ha de pretendre substituir l’administració pública, però
que pot promoure i facilitar l’interès de la societat en determinats temes o
àrees.  Perquè la creació de les fundacions ha possibilitat una més àmplia
gamma d’oferta cultural i de mecenatge. Així, doncs, és evident que cada
col·lecció té una història que es relaciona amb les persones i amb el context
historicogeogràfic on neix. No hi ha dubte tampoc que el patrimoni artístic
reuneix unes característiques que el fan especialment atractiu per a la inver-
sió privada. I, de fet, des de 1990 ha esdevingut un sector amb capacitat de
generar activitat econòmica i en conseqüència és abordat amb noves tècni-
ques de gestió per les institucions públiques i privades. 

EL TIPUS DE PÚBLIC 

Una de les qüestions que no podem obviar és el tipus de públic a qui va
dirigit cada museu, institució o fundació, que en gran part depèn d’on està
situat. No entrarem en discussions sobre el que podríem denominar «alta
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some reflections based on our observation of the
role these institutions play in the Catalan museum
system. We also assess whether they have been
influenced in any way by the enactment of ‘the’
1990 Museums Act. Basically we looked at entities
with an artistic remit, observing their lines of
action, how they fit into the existing cultural fab-
ric and whether they interact or compete against
each other.



cultura» o «baixa cultura», que ens durien per camins incerts. De totes for-
mes, no podem deixar de banda les polítiques culturals que marquen deter-
minades línies d’actuació i fins i tot determinats posicionaments. Per aquest
motiu, és prou il·lustrador l’intercanvi de paraules que van mantenir, el
proppassat desembre de 2004, Pablo Ornaque (assessor cultural i museístic
adjunt a presidència del Futbol Club Barcelona) i Ferran Mascarell (regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona) sobre les declaracions d’aquest darrer a
Televisió Espanyola, canal 2, on va afirmar que «el museu del Barça no és un
museu cultural» i que «els que ens dediquem a la cultura pensem que el més
visitat és el Picasso». Per contra, des del Museu del Futbol Club Barcelona asse-
guren que són «el millor museu de futbol del món», així com el «més visitat,
adscrit al cens de museus culturals del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya». De fet, sense entrar en la controvèrsia, ens sembla
que no es tractaria de fer un judici de valor en termes de competició esporti-
va, com sovint ens tenen acostumats alguns polítics o els mitjans de comuni-
cació, en què el més important és la quantitat (el nombre de visitants, l’impacte
mediàtic, ser el millor --que no vol dir ser el més competent--). La recerca de
resultats immediats és el «factor operació triomf» que domina en una societat,
l’actual, que no valora l’esforç. Potser, una manera més adient de confrontar
el Museu Picasso amb el Museu del Barça fóra fer-ho des del punt de vista del
públic receptor. Són dos museus de la ciutat de Barcelona que reben un tipus
de visitant amb unes expectatives molt diferents, la qual cosa no vol dir que
en siguin excloents. El fons d’art del Museu del Futbol Club Barcelona és de
caràcter monogràfic i la visita inclou també el recorregut pel Nou Camp. Per
contra, el Picasso no només mostra les obres de l’artista, sinó que permet de
recórrer diversos palaus del carrer Montcada. Així, doncs, dos mites culturals
molt diferents: el Barça i Picasso, dos monuments arquitectònics també molt
diferents: el camp de futbol i els palaus. Aquest fet ens fa adonar com els
museus són veritablement accessibles a un tipus de públic i de vegades poden
arribar a ser una causa més del distanciament i distinció entre les persones. 
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Per contra, en relació amb el món de l’esport, la celebració de les
Olimpíades van permetre la promoció internacional de la ciutat. La vin-
culació a la celebració de grans esdeveniments internacionals han estat
sempre un motor de canvis i projectes (públics i privats) per a Barcelona.
En aquest sentit, Olimpíada Cultural va significar una proposta comple-
mentària, una revaloració del patrimoni artístic de la mateixa ciutat, amb
El Modernisme com a exposició senyera, que va permetre la remodelació
del Museu d’Art Modern, que ha perdurat més d’una dècada com a muse-
ografia permanent, fins a la recent inaugurada al MNAC. És evident que
les efemèrides permeten la participació dels ens públics i privats, amb
resultats que, en alguns casos, han suposat grans beneficis. Un clar exem-
ple d’això ha estat l’exitosa visita a la Casa Batlló (propietat de l’empresa
Chupa-Chups) propiciada per la celebració de l’Any Gaudí. Després es va
decidir de continuar obrint-se al públic, tot obtenint uns quantiosos bene-
ficis crematístics i de fruïció per als visitants. Un cas similar és el pis museu
de la Pedrera, on es pot visitar un dels habitatges de Gaudí, encara que amb
una museografia que inventa i evoca com eren els interiors de l’època. 

Tanmateix, ara i aquí, no es tractaria de fer un resum exhaustiu de cada
cas, sinó més aviat posar de manifest el paper que han jugat en el passat
i que continuen tenint en el present alguns dels museus i col·leccions pri-
vats. Perquè no podem deixar de banda el protagonisme de la societat
civil i de determinades iniciatives privades, que han estat, continuen
essent i, de ben segur, seran fonamentals com a motor d’una activitat cul-
tural diversificada, plural i estesa en el territori. 

Són museus les institucions permanents, sense finalitat de lucre, al servei
de la societat i del seu desenvolupament, obertes al públic, que reuneixen
un conjunt de béns culturals
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5. Espai Guinovart a Agramunt. Fotografia: Gasull
6. Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
Fotografia: Museu del Joguet de Catalunya
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Tal com dicta la Llei de museus, l’element essencial d’un museu és el fet
de recollir, conservar, estudiar i exposar un conjunt de béns culturals i el
fet de reunir les següents condicions: no tenir finalitat de lucre, estar obert
al públic, tenir caràcter permanent i disposar de la infraestructura mate-
rial i de personal necessària. Evidentment, des del sector privat, un dels
temes discutibles és l’exigència de no perseguir finalitats lucratives. En
aquest sentit, dels museus promoguts per empreses convé distingir-ne
dues classes: els que no persegueixen finalitats lucratives (almenys no
com a objectiu prioritari) i els que ja van ser creats amb afany de lucre,
com són el Museu de la Cera o el Museu de l’Eròtica de Barcelona. Tot i
això, la paraula «museu» esdevé en ambdós casos sinònim d’un espai
expositiu de cara al públic.
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FUNDACIÓ DE FUNDACIONS

La creació de les fundacions ha estat regulada també per la Llei, establint el
seu caràcter sense afany de lucre, amb una finalitat d’interès cultural. I algu-
nes han estat específicament creades per artistes o al voltant de l’obra i la
figura d’un artista, amb finalitats de caràcter museístic (com és el cas de les
fundacions Antoni Tàpies, la Joan Miró o la Gala-Salvador Dalí). És evident
que a Catalunya el paper i la llarga trajectòria d’algunes entitats o associa-
cions ha estat fonamental perquè amb els anys han anat aplegant, preservant
i difonent patrimoni artístic. Així, doncs, un terç aproximat dels museus pri-
vats no eclesiàstics de Catalunya pertanyen a associacions, en general, de
llarga tradició. Un bon exemple és la Casa-Museu Gaudí. El 28 de setembre
de 1963, gràcies a l’esforç d’Enric Casanelles, secretari de l’entitat Amics de
Gaudí, es va inaugurar el Museu de Records de Gaudí, dintre d’un projecte
més ampli del que havia de ser un «museu del Modernisme» que mai no s’a-
rribaria a dur a terme. A partir de la revaloració del Modernisme amb
Olimpíada Cultural i culminant amb l’Any Gaudí el 2002, la Casa-Museu
Gaudí ha passat de ser un espai poc freqüentat a rebre un nombre de visitants
considerable i constant, a tota hora i època de l’any. 

Un cas singular és la Fundació Gala-Salvador Dalí, que, sota les directrius
del Patronat i amb Lluís Peñuelas com a gerent, va aconseguir que els
ingressos i excedents augmentessin en un 147% i en un 227% respectiva-
ment entre 1990 i 1994. També a part del Teatre-Museu Dalí, que va donar
origen a la fundació, van obrir dos equipaments més, relacionats amb la
vida i l’obra de Gala-Dalí: la Casa-Museu Castell Gala-Dalí a Púbol (la
Pera) i la Casa-Museu Salvador Dalí a Portlligat. 

Voldríem destacar algunes qüestions relatives a altres col·leccions obertes
al públic que tenen una activitat constant, repartides pel territori català.
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7. Exterior de l’edifici del Cosmocaixa. Fotografia:
Fundació «La Caixa» 
8. Museu del Futbol Club Barcelona. Fotografia:
Eloi Bonjoch
9. Interior de l’edifici del Cosmocaixa. Fotografia:
Fundació «La Caixa» 



Així, podem citar, l’Espai Guinovart a Agramunt, el Museu Deu. Fundació
Deu Font al Vendrell, la Casa-taller Durancamps, la fundació Francisco
Gòdia, el Museu Barbier-Mueller d’art precolombí i el Museu Egipci de
Barcelona. Fundació Arqueològica Clos, la fundació Foto Colectania,  la
fundació Tharrats d’Art Gràfic a Pineda de Mar o el Museu de la Casa
Codorniu a Sant Sadurní d’Anoia, la fundació Palau de Caldes d’Estrac...
Totes aquestes van néixer a partir d’una col·lecció existent i amb vocació
de difondre-la. En aquest sentit volem exemplificar-ne dues de ben dife-
rents: la fundació Gòdia i la Foto Colectània. 

En els seus orígens, la col·lecció de Francisco Godia  va ser instal·lada a
la seva residència de l’antic Conventet, annex al monestir de Pedralbes,
que es va restaurar i adequar amb aquesta finalitat. Des de 1999 les filles
del col·leccionista, Liliana i Carmen, van crear la fundació Francisco
Godia al carrer València, en ple Eixample barceloní, per tal de donar a
conèixer el llegat del seu pare i amb una línia d’exposicions temporals on
es donen a conèixer altres col·leccions privades del país o estrangeres,
com es va veure amb la dedicada a la col·lecció de Juan Antonio
Samaranch, la d’obres d’art de Cambodja o els lames del Tibet (de col·lec-
cionistes particulars). 

Relacionada amb l’afecció i difusió del col·leccionisme de fotografies es
va fundar Foto Colectània. La fundació col·lecciona fotografies d’Espanya
i Portugal del segle XX, disposa d’una biblioteca especialitzada i ofereix
exposicions temporals diverses, amb títols que són indicadors de la seva
línia expositiva. Així, per exemple, Pas moi sans eux. Fotografias de la
colección de Pierre Borham ens dóna a conèixer la important col·lecció de
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10. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.
Fotografia: Eloi Bonjoch



Pierre Bonhomme, que acostuma a emprar el pseudònim de Pierre Borhan,
que durant més de quinze anys va ser el director del Patrimoine
Photographique francès. Tanmateix, ja fa temps que a Florència existeix
la fundació privada Fratelli Alinari, que va ser creada a partir dels arxius
dels fotògrafs florentins Alinari i que es va convertir en el Museo di Storia
della Fotografia Fratelli Alinari el 1985, i s’ubicà al Palazzo Rucellai.
Aquesta fundació privada porta a terme una intensa política d’adquisi-
cions i s’ha convertit en capdavantera pel que respecta a aquest tipus de
manifestació artística.

Un cas a part i destacat el tindrien els centres culturals de les fundacions
de les caixes d’estalvis. El de La Pedrera de Caixa de Catalunya té una sala
d’exposicions temporals, el pis museïtzat per a la visita, l’Espai Gaudí a
les golfes i l’entresòl per a activitats de petit format (concerts, conferèn-
cies, presentacions de llibres o revistes). La política d’exposicions i d’acti-
vitats culturals a l’edifici emblemàtic del Modernisme al passeig de Gràcia
s’ha consolidat dintre del Quadrat d’Or, a l’espai ciutadà «central« de
l’Eixample, de forma quasi podríem dir ineludible. Curiosament també la
denominació Quadrat d’Or prové d’una mostra que, amb aquest mateix
nom, es va dur a terme i que inaugurà aquest espai expositiu amb
Olimpíada Cultural.

Per la seva banda, competint amb l’aliança simbòlica Gaudí-Caixa de
Catalunya, i com a una alternativa de caràcter més contemporani, va néi-
xer Caixaforum, un centre cultural de la Fundació «La Caixa» en una altra
de les «joies arquitectòniques del modernisme industrial de Barcelona»,
l’antiga fàbrica Casaramona de J. Puig i Cadafalch. 

Hem de destacar que aquests dos centres culturals de les fundacions d’amb-
dues caixes d’estalvis han esdevingut la possibilitat de fruir de la restaura-
ció de dos edificis emblemàtics del Modernisme barceloní: una casa de veïns
en ple Eixample central d’un arquitecte també central, Antoni Gaudí,
enfront d’una fàbrica del tèxtil situada al barri de Sants, d’un altre arqui-
tecte modernista com Puig i Cadafalch. Voldria recordar que durant uns
anys es va parlar de situar en aquest darrer edifici un Museu del Disseny,
d’iniciativa pública, dedicat a la figura de Joaquim Folch i Torres.
Caixaforum acull, a més de la restauració de l’antiga fàbrica en sales d’ex-
posicions, la col·lecció d’art contemporani, iniciada el 1985, amb una sala
especialment dedicada per mostrar aquest fons, que abasta des dels anys
1980 fins als nostres dies. L’entrada principal d’acollida al públic se li va
encarregar a l’arquitecte japonès Arata Isozaki i el centre té capacitat per
presentar tres o quatre mostres de manera simultània. Una de les línies
expositives és la d’exposicions de fotografia, tant antigues com contempo-
rànies, així com algunes mostres del circuït internacional. A part d’això
també disposa d’aules de conferències, el laboratori de les arts i la mediate-
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ca. De fet, des de la seva obertura, aquest nou espai ha anat agafant vida i
tot tipus de públic accedeix als actes que s’organitzen. 

També a altres ciutats del territori català els centres culturals de les caixes
acullen exposicions itinerants i han esdevingut un veritable motor de con-
fluència d’iniciatives. Així, per exemple, el Gran Hotel de Palma de Mallorca,
edifici de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, acaba per completar la trí-
ada d’edificis emblemàtics d’arquitectes del Modernisme abans citats.

Altres entitats d’estalvis, d’entre les quals podem destacar Caixa de Girona
o Caja Madrid, disposen de centres culturals i expositius. En el primer cas,
La Fontana d’Or és un espai gironí al carrer Ciutadans molt actiu que pro-
dueix o acull exposicions com la dedicada a les joies modernistes, al taller
del pintor Zuloaga o a les col·leccions privades de l’art sagrat indi. El
segon exemple, amb seu a la plaça de Catalunya de Barcelona, no té enca-
ra la importància cultural que té a Madrid, a diferència de la seu que allà
en canvi té «La Caixa», que sovint produeix exposicions diferents de les
de Barcelona, i que no acostumen a viatjar cap aquí, com és el cas de l’ex-
posició dedicada al paisatge dels Pre-rafaelites, que va tenir un gran èxit
de públic. Recentment s’ha inaugurat a Barcelona un nou Museu de la
Ciència, Cosmo-Caixa, amb una afluència massiva de públic i amb una
programació molt activa, dirigida a tot tipus de públic.  

Del recorregut fins aquí realitzat s’evidencia la gran vitalitat de determi-
nades fundacions privades, que han proliferat gràcies a la Llei de museus,
i han esdevingut un motor d’activitat molt important i, en alguns casos,
factor determinant i reactivador de l’economia. 

LES COL·LECCIONS DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA 

La llei de fundacions estableix que «aquesta llei serà aplicable a l’església
catòlica i a les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin
subscrits acords de cooperació amb l’Estat espanyol» (Peñuelas (ed.),
1998:164). Per tant, és aplicable als museus gestionats per l’Església catò-
lica i a les associacions d’interès públic com Creu Roja, l’ONCE, etc. 

El cas del Museu Episcopal de Vic és un clar exponent de les prioritats
que, en un moment determinat, va tenir el Departament de Cultura de la
Generalitat en el tema museístic. Sense treure mèrit a l’arquitectura ni a
la museografia, és evident que la seva construcció va passar per davant
del Museu Nacional d’Art de Catalunya. En canvi, el cas del Museu d’Art
de Girona és una mica diferent, tractant-se d’un museu públic que depèn
del Departament de Cultura de la Generalitat, de la Diputació de Girona i
del Bisbat. Tot i que una part de la col·lecció és de propietat de l’Església,
la gestió i la resta és de propietat competencial de l’administració. 
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Voldria acabar l’article amb una reflexió sobre un tema encara de candent
actualitat. El bisbe de Barbastre demana la devolució dels béns aragone-
sos que el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida té o, segons la seva peti-
ció, «reté il·legalment». Segons aquest darrer testimoni van ésser béns
adquirits per la Generalitat de Catalunya «a qui no podien vendre’ls...». La
polèmica és que, pel que sembla, se’ls van endur (els van comprar per
valor de cinquanta milions de pessetes) quan les parròquies de la Franja
van passar de la Diòcesi de Lleida a la de Monzón-Barbastre. En aquest
cas sembla evident que els buits legals fan que les compravendes no
necessitin autoritzacions, i que, en aquell temps, unes vuitanta peces,
d’entre les que destaquen les del Monestir de Sigena, vagin anar a parar
al Museu Diocesà de Lleida, com també ho van fer els frisos del Parthenon
al British, que encara no han estat retornats. 

Així, doncs, els quinze anys de la Llei de museus són una bona excusa per
fer balanç i observar el que s’ha fet i com s’ha fet. De tot això som cons-
cients que només n’hem apuntat alguns episodis.
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ANTECEDENTS

La primera quantificació i recollida exhaustiva d’informació sobre museus
i col·leccions al nostre país es va publicar l’any 1978, dins la col·lecció de
guies editades per  l’Obra Social de la Caixa de Pensions. Aquesta guia
contenia -sense criteris restrictius de cap mena, llevat de la condició que
fossin centres oberts al públic- informació sobre tots els museus existents
a Catalunya fins a aquell moment.

Entre els anys 1981-1990 el Servei de Museus de la Generalitat de
Catalunya, acabat de crear, va portar a terme un llarg procés de revisió i
anàlisi de la informació existent sobre els centres que conservaven béns
patrimonials.

L’any 1990, a partir de la informació actualitzada de què es disposava als
arxius del Servei de Museus, el Departament de Comerç, Consum i Turisme
de la Generalitat publica la Guia museus 1990, amb la finalitat de difon-
dre les dades bàsiques d’identificació dels més de dos-cents cinquanta
centres museístics inventariats, com a resultat del procés de recerca i
selecció abans esmentat.

El mateix any entra en vigor la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de
museus, que estableix la creació del Registre de Museus de Catalunya, que
haurà de ser l’inventari oficial de tots els museus catalans, al qual única-
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El Registro de Museos de Catalunya es un instru-
mento de fomento, control y homologación de los
museos catalanes, creado con la finalidad de que
estas instituciones, depositarias de un patrimonio
común que hay que preservar, consigan progresiva-
mente unos «estándares» de calidad que garanticen
las condiciones indispensables necesarias para lle-
var a cabo las responsabilidades y los servicios a la
comunidad que tienen encomendados.   
En términos generales, se puede afirmar que la apli-
cación efectiva del Registro  ha conducido a todos
los museos hacia una adaptación progresiva a los
requisitos legales,  técnicos y de personal estableci-
dos normativamente.
Así pues, el Registro de Museos, además de consti-
tuirse como inventario oficial de los museos de
Catalunya, se configura como un instrumento de
gestión que, partiendo del análisis de la realidad
actual de los museos, permite la elaboración de
programas y planes de actuación encaminados a la
formulación de soluciones. 

The Museums Register of Catalonia is an instru-
ment for the promotion, control and licensing of
Catalan museums, the depositories of a common
heritage that must be preserved. The register was
created to ensure that these museums begin to
adopt the quality ‘standards’ that will guarantee

El Registre de Museus de Catalunya
Estat actual dels museus en relació amb el compliment de la normativa vigent



ment poden ser-hi inscrites les institucions que compleixin les condicions
establertes normativament.  

Amb l’entrada en vigor del Decret 35/1992, de desplegament parcial de la
Llei de museus, queden legalment determinades la forma, les condicions i
el procediment d’inscripció dels museus al Registre.

L’any 2001 es publica el Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre el personal
tècnic i directiu dels museus, que estableix la dotació de personal tècnic
necessari en els museus i regula les funcions i la formació que ha de tenir
aquest personal. 

EVOLUCIÓ DE LA GESTIÓ  DEL REGISTRE DE MUSEUS 

Un cop aprovat el Decret 35/1992 es van establir uns paràmetres qualita-
tius que fixessin uns criteris homogenis que permetessin determinar, de
forma raonada, una primera selecció d’aquells centres que disposaven de
les infraestructures mínimes exigibles a una institució museística.

La implantació del procediment d’inscripció dels centres existents al
Registre de Museus, gestionat per la Direcció General del Patrimoni
Cultural del Departament de Cultura, es va iniciar l’any 1993. En virtut de
la disposició transitòria 4 de la Llei de museus, en una primera fase es van
poder inscriure provisionalment, amb deficiències, tots els museus que
estaven en funcionament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, legalment
institucionalitzats. D’acord amb la disposició esmentada, els museus
tenien un termini de cinc anys per esmenar les deficiències detectades
durant la preceptiva inspecció d’inscripció i adaptar-se progressivament
als requeriments i a les condicions establertes normativament.  En canvi,
els museus creats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei de
museus s’han d’inscriure sense deficiències.

Des del punt de vista jurídic, el Registre de Museus és un procediment tèc-
nic i administratiu que  segueix tots els tràmits i terminis previstos legal-
ment. L’expedient d’inscripció ha de reunir informació i documentació
sobre la gestió, l’organització i les característiques del museu, així com les
condicions generals de documentació, conservació i difusió dels seus fons,
i les mesures de protecció i seguretat de què disposa el museu. 

Un cop obtingudes, el Departament de Cultura fa la inspecció tècnica de
les instal·lacions, que permetrà  detectar les deficiències que afecten el
museu i elaborar l’informe  corresponent.  Aquest informe s’envia al titu-
lar i a l’òrgan gestor del museu afectat.

Des del punt de vista museístic, el Registre de Museus proporciona a l’ad-
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them the basic conditions to take on the responsi-
bilities and provide the services to the community
with which they are entrusted.   
In general, it seems that its effective use has led all
the museums to a progressive adaptation to the
legal, technical and staffing requirements estab-
lished by the act.
The Register is therefore not just an official inven-
tory of the museums of Catalonia. It is also an
instrument of management, founded on analysis
of the present situation in our museums and a sub-
sequent design of appropriate programmes and
plans for action. 



ministració de la Generalitat i als mateixos òrgans gestors dels museus
informació objectiva sobre el grau de compliment dels aspectes tècnics i
legals previstos per la normativa vigent. D’aquesta manera, poden cana-
litzar els seus esforços a superar les deficiències que fan que encara no
s’adaptin totalment als requisits mínims exigits.

Com a conseqüència, el Registre ha permès destriar amb objectivitat aque-
lles institucions que, d’acord amb la legislació, poden ser considerades
com a museus, d’aquells altres centres que, tot i conservar un conjunt de
béns culturals que s’exposen públicament, no reuneixen les condicions
tècniques, d’infraestructura i de personal exigides als museus. Aquestes
últimes resten excloses del Registre. D’aquesta manera és possible con-
centrar els mitjans dels quals disposa l’Administració en aquells museus
que realment tenen possibilitats de funcionar com a tals.

SITUACIÓ ACTUAL DEL REGISTRE 

Els informes resultants de les primeres inspeccions d’inscripció al Registre
de Museus portades a terme entre els anys 1993-1998 van posar de mani-
fest que la major part dels museus catalans incomplien parcialment o total-
ment molts dels aspectes regulats normativament relacionats amb les fun-
cions bàsiques que fonamenten tradicionalment la raó d’existir d’aquestes
institucions: la documentació, la seguretat, la difusió, la protecció i la con-
servació de les col·leccions de les quals els museus tenen la custòdia.

Amb algunes excepcions, la situació de la majoria dels nostres museus
era, en el període  esmentat 1993-1998,  d’una extremada precarietat.

Exhaurits els terminis de què disposaven els museus per resoldre les defi-
ciències detectades durant les inspeccions d’inscripció al Registre, l’any
1999 es va iniciar una nova fase de seguiment i comprovació del grau d’a-
dequació als requeriments legals assolit pels museus durant aquest període.

Progressivament durant els darrers deu anys un elevat nombre de museus
han estat totalment o parcialment remodelats i, en general, els museus
han fet un notable esforç per millorar la qualitat de les seves instal·lacions
i dels seus serveis. 

Tanmateix, hi ha encara molts museus amb deficiències que, no obstant
això, poden seguir mantenint la seva inscripció al Registre sempre que,
segons el que estableix l’article 29 del Decret 35/1992, esmenin els incom-
pliments en els terminis assenyalats a l’informe corresponent.  En aquest
sentit, en casos molt puntuals on s’ha comprovat que el museu no ha
esmenat en gran part les deficiències detectades inicialment, s’ha resolt la
cancel·lació de la seva inscripció al Registre.   
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La gràfica que s’inclou en aquest article conté l’articulat del Decret
35/1992 agrupat pels conceptes genèrics que s’indiquen, i els articles del
Decret 232/2001 sobre el personal tècnic i directiu dels museus en què
s’han detectat incompliments. Aquesta gràfica,  elaborada a partir de la
informació continguda a la base de dades que gestiona informàticament
el Registre de Museus, permet visualitzar la situació actual respecte al
grau de compliment dels requisits legals dels 101 museus que es mante-
nen actualment inscrits al Registre. 

Resumidament,  la situació actual de la gestió del Registre de Museus és
la següent:

• Iniciats 172 expedients d’inscripció de museus al Registre 

• Registrats provisionalment, 103 museus. 

• Cancel·lació de la inscripció de 3 museus.

90 EL REGISTRE DE MUSEUS DE CATALUNYADossier

101 

91 

81 

71 

! 61 
·¡ 
i5. 51 E 
8 
·5 41 
! 
ICI" 

i 31 
::::11 

:E: 21 

11 

Parcial 

Situació actual del grau d' incompliment deis requisits establerts legalment 

Total • 

N 
(0 

Museus que incompleixen 



• Declarades col·leccions 68 centres, com a resultat de la tramita-
ció d’inscripció.

• Inspeccions periòdiques de seguiment a tots els museus registrats  

• En tràmit d’inscripció, 4 museus.

• Declarat 1 museu d’interès nacional (Museu Episcopal de Vic)

• Declarats 3 museus Secció del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (Museu Molí Paperer de Capellades,
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i Museu del
Suro de Palafrugell).

• Declarats 3 museus Secció del Museu Nacional d’Art de
Catalunya (Museu Comarcal de la Garrotxa, Museu Cau Ferrat i
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer). 

• En tràmit de declaració de Museus d’interès nacional els museus
següents: Museu Picasso, Fundació Miró, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, Fundació Tàpies i Teatre-Museu Dalí.

CONCLUSIONS:

El Registre de Museus de Catalunya és un instrument de foment, control i
homologació dels museus catalans, creat amb la finalitat que aquestes ins-
titucions, dipositàries d’un patrimoni comú que cal preservar, aconseguei-
xin progressivament uns «estàndards» de qualitat que garanteixin les con-
dicions indispensables necessàries per portar a terme les responsabilitats i
els serveis a la comunitat que tenen encomanats.

En aquest sentit, el Registre, amb la imprescindible i valuosa contribució
dels mateixos museus, proporciona un coneixement detallat de la situació
de cada museu i una visió general dels problemes globals que els afecten
en relació amb els requeriments que estableix la legislació  en aquesta
matèria. 

En termes generals, es pot afirmar que l’aplicació efectiva del Registre ha
conduït a tots els museus cap a una adaptació progressiva als requeri-
ments legals, tècnics i de personal establerts normativament.

Per tant, el Registre de Museus a més de constituir-se com a inventari ofi-
cial dels museus de Catalunya,  es configura com un instrument de gestió
que, partint de l’anàlisi de la realitat actual dels museus, permet l’elabo-
ració de programes  i de plans d’actuació encaminats a la formulació de
solucions. 

A mesura que els museus vagin assolint els mínims exigits, caldrà actua-
litzar i reformular  els continguts de la legislació museística actualment
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Extracte dels articles del  DECRET 35/1992 i el DECRET
232/2001sobre el personal tècnic i directiu dels museus

1 Són museus les institucions culturals…
2 Garantir la protecció i la restauració
3.1 Disposar de dos vigilants
3.2 Rebre formació periòdica específica
3.3 Disposar de normativa de seguretat
4 Disposar d’elements físics, mecànics o electrònics de

seguretat
5.1 Reunir condicions ambientals
5.2 Elements constructius aïllants
5,3 Disposar d’aparells o sistemes de control
5.4 Instal·lació de mecanismes de correcció
5.5 Registre i arxiu controls ambientals
6.1 Els museus són d’accés públic
6.2 Preu i horari adequats
6.3 Accessibles i utilitzables mobilitat reduïda
7.1 Exposar una part representativa i facilitar l’estudi 

dels objectes
7.2 Permetre accés informació
8.1.a Disposa de les àrees establertes
8.1.b Disposa d’identificadors dels objectes exposats
8.1.c Disposa d’àrea d’investigació
8.2 Senyalització interior
9.1 Constar a l’exterior denominació i horari
9.2 Senyalització entrades ciutat
10 Garantir la qualitat de les reproduccions
11 Inventariar i documentar les col·leccions
12.1 Disposa de llibre de registre
13.1 Números únics
13.2 Marcats de forma permanent
14.1 Disposar de fitxes d’inventari
14.2 Identificar l’objecte
15.1 Disposa d’espais per a la documentació
15.2 Trametre còpia de seguretat
17 Sistemes informàtics mateix format
1.1 Disposar del personal tècnic necessari
1.2 Disposar com a mínim d’un tècnic superior de museus
3.1 El personal tècnic ha de tenir una titulació superior 

universitària i coneixements específics en museologia
4 El personal tècnic auxiliar ha de tenir la titulació 

acadèmica i els coneixements tècnics específics 
necessaris

6.1 El museu ha de tenir un director amb titulació 
universitària superior i els coneixements necessaris 
sobre museologia i sobre la temàtica del museu

Protecció i
seguretat
(Decret 35/1992)

Conservació
preventiva

Difusió

Documentació

Personal
(Decret 232/2001)



en vigència, per tal que s’adapti i satisfaci les noves necessitats sorgides
amb els canvis sociològics, els nous usos del patrimoni cultural, l’actual
demanda de serveis culturals i les exigències de la nova museologia.  

CAL FER UN SALT QUALITATIU ...

Els conceptes de patrimoni i de museu tenen actualment una  dimensió
molt més àmplia i complexa. Els museus juguen avui un paper estratègic
com a agents del desenvolupament econòmic i social, tenen una marcada
identitat i es mostren més participatius, més oberts als interessos de la
societat i més compromesos amb el seu territori.   

L’explotació de les dades del Registre pot proporcionar una gran quanti-
tat d’informació sobre els museus catalans, que hem d’aprofitar per tal de
millorar aquestes institucions. En aquest sentit, la informació continguda
als expedients del Registre pot ser d’utilitat per a l’elaboració de plans
d’actuació i línies de treball encaminades a estimular la modernització
dels nostres museus, a posar-los conceptualment més en sintonia amb els
plantejaments de la museologia moderna  i de les tècniques museogràfi-
ques actuals i amb les expectatives del col·lectiu d’usuaris dels museus,
cada vegada més heterogeni, més participatiu i més exigent en la deman-
da d’una oferta cultural de qualitat. 
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Si en la dècada dels anys 80 se solia a parlar de conservadors i conserva-
dores quan es feia referència a les persones que treballaven com a tècnics
i tècniques en museus, i al final d'aquesta dècada i durant els anys 90
aquestes persones tendien a qualificar-se de museòlogues, a final dels
anys 90 s'ha de fer ja referència al fet que, de manera generalitzada, en
els museus hi coincideixen persones amb perfils professionals diferents.
Aquesta podria ser, de manera molt sintètica, l'evolució que s'ha produït
en les professions dels museus de Catalunya en el període de vigència de
l'actual Llei de museus. Sense cap dubte, en aquests quinze anys les trans-
formacions han estat ben notables també en aquest camp.

Durant aquest període, una de les constants en les professions vinculades
als museus ha estat la dificultat de la seva definició i de determinar de
manera precisa les funcions relacionades amb el seu exercici. Una altra
característica ha estat el no reconeixement dels museòlegs i museòlogues
com a professionals específics i diferenciats d’altres.

En aquest treball, dedicat a reflexionar sobre l'evolució de les professions
dels museus, a l'hora de fer explícits i analitzar els canvis que s'han produït
i les tendències que s'han seguit, ens ha semblat que podia ser interessant
fer-ho presentant algunes de les realitats que en aquests quinze anys, al nos-
tre entendre, han tingut una influència més considerable en el desenvolupa-
ment del treball en els museus i que han estat els principals reflexos de les
noves maneres de produir-se les relacions professionals en aquests centres.
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GABRIEL ALCALDE GURT
Professor de l’Institut del Patrimoni Cultural. Universitat de Girona

Si en la década de los años 80 se solía hablar de
conservadores y conservadoras cuando se hacía ref-
erencia a las personas que trabajaban como técni-
cos y técnicas en museos, y al final de esa década y
durante los años 90 esaas personas tendían a califi-
carse de museólogas, a finales de los años 90 hay
que hacer ya referencia al hecho de que, de manera
generalizada, en los museos coinciden personas con
perfiles profesionales diferentes. Esta podría ser, de
manera muy sintética, la evolución que se ha pro-
ducido en las profesiones de los museos de
Catalunya durante el período de vigencia de la
actual Ley de museos. Sin duda alguna, en estos
quince años las transformaciones han sido notables
también en este campo.

In the 1980s when referring to staff working as
museum technicians, we called them curators. By
the end of that decade and throughout the 1990s,
the same people came to be known as museolo-
gists. But by the late 1990s, we realised that muse-
ums were staffed by people with a wide range of
professional profiles. This is a summary of the
evolution of the museum professions in Catalan
museums during the period in force of the current
Museums Act. These fifteen years have certainly
seen some remarkable transformations in the field.

Museòlegs i museòlogues: una aproximació a les
transformacions d'una professió

1

1. Fotografia: Museu d’Història de Catalunya (Pepo Segura)



LA SITUACIÓ PROFESSIONAL A PRINCIPI DE LA DÈCADA DELS
ANYS 90

Pel mes de novembre de 1994, al Museu Marítim de Barcelona, el Grup de
Museòlegs del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en
Ciències de Catalunya i l'Associació de Museòlegs de Catalunya van orga-
nitzar la Jornada sobre el perfil professional del museòleg. La convocatò-
ria reflectia les preocupacions d'aquells moments per la delimitació de les
competències, per la necessitat de formació específica i pel reconeixement
social de la professió. 

Les ponències presentades ens aproximen al coneixement de quina era la
situació professional en aquells anys. En l'aportació elaborada per Josep
Espadalé, Joan Ramon González, Joan Muñoz, Daniel Solé i Joana Xandri,
es va fer una anàlisi sobre la «Situació actual de la professió museística a
Catalunya». S'hi exposava que en els 73 centres que figuraven en l'expe-
dient d'inscripció al Registre de Museus de Catalunya hi treballava un
total de 535 persones, el 35% de les quals tenien una titulació superior o
mitjana, que un 81% treballaven a les comarques de Barcelona, que con-
tractualment depenien majoritàriament d'ajuntaments i que la majoria no
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2 i 3. Professionals de museus i d’empreses especia-
litzades desenvolupant diferents tasques.



es dedicaven a tasques pròpiament museístiques sinó relacionades amb
l'administració, la recepció o la vigilància. Aquestes dades corresponien a
l'any 1992. De les conclusions d'aquesta ponència, en destacaríem l'ob-
servació d'una tendència al creixement quantitatiu del personal que tre-
ballava en els museus i la constatació que molts museus catalans no dis-
posaven de personal tècnic qualificat.

En aquelles jornades es va fer palesa la preocupació per la definició del
perfil professional i l'establiment de les funcions de la professió, tal com
es desprèn de la inclusió de la ponència "Algunes reflexions sobre el per-
fil professional del museòleg en el marc del patrimoni cultural", presenta-
da per Santi Barjau, Xavier Menéndez i Josep Manuel Rueda. Al mateix
temps, en la reunió es va remarcar també l'interès per analitzar la situa-
ció de la formació en museologia i la necessitat de potenciar l'associacio-
nisme professional també en aquest camp.

Tot i que la situació de la professió ha experimentat grans canvis des de
les jornades celebrades al Museu Marítim, actualment aquelles preocupa-
cions dels professionals encara en part persisteixen.

L'ASSOCIACIÓ DE MUSEÒLEGS DE CATALUNYA (AMC)

En el moment de plantejar quins han estat els aspectes que de manera més
significativa han incidit professionalment en el treball en els museus, pen-
sem que d'entrada cal remarcar que, des de l'any 1995, es disposa a
Catalunya d’una associació professional que agrupa les persones que tre-
ballen en els museus i que en defensa els interessos. La creació de
l'Associació de Museòlegs de Catalunya no partia de zero, sinó que es va
poder recolzar en realitats associatives anteriors, com l'Assemblea de
Museus de Catalunya (1977-1983), l'Associació de Treballadors de Museus
de Catalunya (1983-1995), l'Associació de Museòlegs de les Comarques
Girona (1988-2004) o el Grup de Museòlegs del Col·legi de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (1990-1995).

Els seus objectius s'expressen en els estatuts i es concreten a «potenciar i
definir el perfil professional de la figura del museòleg, així com treballar
pel reconeixement social i laboral de la professió, fomentar la comunica-
ció i la relació professional entre els museòlegs, vetllar pel correcte fun-
cionament dels museus, i fomentar la salvaguarda i l'ús social sostenible
del patrimoni cultural i natural».

L'AMC ha estat un punt de trobada i de suport per a les persones que treba-
llen en els museus. Amb 10 anys d'existència, les activitats que ha desenvolu-
pat són molt nombroses i de caràcter ben divers. Per esmentar-ne només
algunes, podríem fer referència a les diverses edicions de l'escola d'estiu
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de museologia, fetes en col·laboració amb la Universitat de Girona, la rea-
lització de jornades professionals, les publicacions sobre temàtiques rela-
tives al treball en els museus, les fires especialitzades, les visites profes-
sionals... o l'edició d'aquesta revista Mnemòsine.

LA FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS DELS MUSEUS DES DE
LES UNIVERSITATS

La implantació i el desenvolupament de la formació de les persones que
treballen en els museus ha estat durant els darrers anys un aspecte cabdal
per a l'evolució de la professió. En aquest sentit, el principi de la dècada
dels 90 marca l'arrencada de la implicació generalitzada de les universi-
tats catalanes en la formació en museologia. Els inicis de la formació en
aquest camp a Catalunya s'han de situar, però, uns anys abans i es poden
concretar en dos moments de les dècades dels 70 i dels 80. En el curs aca-
dèmic 1971-72, la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de
Barcelona va incorporar als seus programes una assignatura titulada
«Museologia», que va impartir inicialment Lluís Monreal i posteriorment
Eduard Porta. Entre 1983 i 1989, la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, va programar en successives
edicions el Curs de Museologia, que tenia com a objectiu la formació de
les persones que treballaven ja en museus i de les que es proposaven
poder-hi treballar.

Actualment, la formació universitària es concreta, per una banda, en el fet
que la museologia i la gestió del patrimoni es troben plenament integra-
des en algunes llicenciatures. Els plans d'estudis de la llicenciatura
d'Història de l'Art a partir de principis de la dècada dels 90 inclouen la
museologia com a organització de la matèria troncal «Tècniques artísti-
ques i conservació del patrimoni cultural». Al mateix temps, continguts
relacionats amb la museologia poden formar part també dels programes
de diferents assignatures obligatòries i optatives d'Història de l'Art,
d’Història o d'altres llicenciatures.

Per una altra banda, des de la universitat s'ha assumit la responsabilitat
en la formació de les persones que han de treballar en els museus, i la
majoria de les universitats catalanes desenvolupen programes de tercer
cicle dedicats a la formació en museologia i patrimoni cultural, amb màs-
ters i postgraus sobre «Museologia i gestió del Patrimoni Cultural»,
«Museus i educació», «Museografia, disseny i condicionament», «Museus,
espais culturals i arquitectura», «Arquitectura, art i espai efímer: de l’espai
públic al museu», «Museologia i Patrimoni», «Títol d’especialització profes-
sional en patrimoni cultural», «Estudis d’educació, comunicació i museus»,
«Museologia», «Diagnòstic i mètodes per a la conservació preventiva en
museus», «Museologia científica» o «Museografia didàctica», per esmentar
alguns exemples.
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Tot això ha suposat superar la fase en la qual la formació era bàsicament
autodidacta, i les persones interessades en els museus o que volen treballar
o treballen en aquests centres, tenen la possibilitat d'una formació univer-
sitària especialitzada. Aquest fet comporta que hi hagi un volum remarca-
ble de persones formades en museologia i gestió del patrimoni preparades
per actuar professionalment en els museus.

En l'espai universitari, en aquests darrers quinze anys, s'ha vist incre-
mentada la participació del professorat en estudis museològics d'àmbit
general i també en projectes museístics de centres concrets. La implicació
de les universitats catalanes en la recerca museològica és ara ja una rea-
litat palpable i la presentació d'algunes tesis doctorals dedicades de mane-
ra específica a aspectes museològics és un reflex d'aquesta situació. 

En relació amb la recerca, una important mancança a Catalunya ha estat
la no existència de revistes especialitzades en museologia que servissin
per promoure la recerca i transmetre'n els seus a resultats. Revista de
Museus es va publicar entre 1983 i 1987 i De Museus entre 1988 i 1993.
En el panorama català, però, durant bona part de la dècada dels anys 90,
pràcticament no han existit publicacions periòdiques dedicades de mane-
ra específica a la museologia; només Aixa, la revista del Museu Etnològic
del Montseny, a partir del seu número 8 (1997), estava dedicada a publi-
car exclusivament temes de museologia. Mnemòsine, la revista catalana de
museologia editada des de 2004, omple aquesta greu deficiència.

L'actual panorama de la formació en museologia a Catalunya és ampli i
diversificat i, en aquests moments, probablement seria interessant entrar en
una nova etapa amb una major coordinació entre les diferents propostes. La
formació universitària en museologia no té encara una clara visualització i
un suficient pes específic i, paradoxalment, actualment no és encara impres-
cindible, ni tan sols necessària, per entrar a treballar en els centres museís-
tics catalans. Per al futur, la principal incògnita pel que fa a la formació gira
a l'entorn de la incògnita de quina serà la presència dels estudis universita-
ris sobre museologia i patrimoni cultural en l'espai europeu comú.

EL DECRET DE PERSONAL TÈCNIC I DIRECTIU

En relació amb la situació professional de les persones que treballen en els
museus catalans, el mes d'agost de l'any 2001 marca un moment d’inte-
rès. Apareix, seguint el que preveia la Llei de museus publicada onze anys
abans, el Decret sobre el personal tècnic i directiu de museus. Aquest
Decret havia de servir, tal com preveia la Llei de museus, per regular i
definir les condicions professionals del personal dels museus i hauria
d'haver constituït un punt d'inflexió en la professionalització del treball
en aquests centres patrimonials. 
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El Decret va establir que els museus havien de ser dirigits per una perso-
na amb titulació superior, va determinar que tots els museus havien de
tenir almenys un tècnic superior, i alhora va concretar les funcions d'a-
quest personal tècnic de museus. Tot i això, el document no va arribar a
acomplir moltes de les expectatives que s'havien dipositat en la seva
redacció. Els requisits mínims que estableix eren ja a bastament assumits
en el moment de la seva publicació pel col·lectiu professional i, en part,
també per les institucions i organismes responsables dels museus, i no
suposava un pas endavant important en relació amb l'ordenació i regula-
rització de les característiques de les persones que treballaven com a per-
sonal tècnic en els museus

Aquesta  afirmació la podem veure contrastada en el fet que el Decret, si
bé estableix que els museus han de tenir una dotació mínima d'un tècnic
superior de museus, no determina quines han de ser les característiques
contractuals mínimes que s'han de requerir per a aquestes places.

Una altra constatació podria ser la poca relació del Decret amb la situació
real a Catalunya pel que fa a la formació museològica. Quan des de feia
anys les universitats catalanes esmerçaven esforços en la programació
d'estudis de tercer cicle en museologia i gestió del patrimoni, el Decret
preveu l'acreditació de la formació en museologia per als tècnics de
museus basant-se en els coneixements sobre una sèrie de temes que enu-
mera en un annex, i deixa passar la possibilitat d'afrontar i solucionar  la
problemàtica de la formació de base del personal tècnic dels museus.

Aquest Decret, si bé és ja important el fet que existeixi, no ha donat però una
resposta suficientment satisfactòria a les necessitats dels professionals del sec-
tor i en conseqüència ha contribuït poc a facilitar i millorar el desenvolupament
dels museus i la seva interrelació amb la societat. Cal afegir, a més, que els
incompliments no han estat rars durant els quatre anys que fa que és vigent.

PROFESSIONALS EN LES EMPRESES

Durant els quinze anys transcorreguts des de la publicació de la Llei de
museus, un altre dels canvis importants que s'han produït en les expectati-
ves professionals de les persones que volen treballar en museus ha estat l'im-
puls que han tingut les empreses dedicades a oferir serveis als museus. La
tendència a l'externalització, i a la privatització, de serveis s'està estenent
cada vegada a més aspectes de l'activitat museística, de la mateixa manera
que succeeix també en molts altres sectors, i aquest fet ha comportat l'exis-
tència i el desenvolupament d'una oferta empresarial en aquest camp.

Produir exposicions, fer planificacions estratègiques, restaurar els fons,
atendre el públic, redactar plans de màrqueting, vendre les entrades, pro-
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gramar serveis didàctics... són algunes de les moltes tasques que poden
desenvolupar les empreses especialitzades en serveis als museus o les
empreses que inclouen aquests serveis entre les seves ofertes. Als museus,
contractant aquestes empreses, no els cal disposar en plantilla del perso-
nal que els seria necessari per oferir els corresponents serveis i poden
adaptar millor les seves necessitats de personal a les característiques de la
demanda que tenen en cada moment. Aquest fet ha possibilitat el sorgi-
ment a Catalunya en aquests darrers quinze anys d'un considerable nom-
bre d'empreses especialitzades en serveis museístics. 

Analitzades des del punt de vista del desenvolupament i de la pràctica de
les professions dels museus, les empreses de serveis als museus han signi-
ficat espais d'inserció laboral per a les persones que volen treballar en
museologia i també uns llocs d'aprenentatge i d'aplicació de coneixe-
ments. Cal estar atents, però, que amb la temporalitat dels encàrrecs i la
necessitat d'adaptar-se a determinades exigències pressupostàries, en
alguns casos concrets les condicions laborals de les persones que hi tre-
ballen no siguin més precàries del que seria desitjable.

LA SITUACIÓ PROFESSIONAL EN L'ACTUALITAT

Com dèiem al principi, probablement la principal característica de l'evo-
lució de les professions relacionades amb els museus en els darrers quin-
ze anys sigui la complexificació i diversificació de les seves funcions i l'e-
mergència de nous perfils professionals.

Cada vegada les exigències per als museus són més àmplies i això compor-
ta que s'hagin d'establir noves fórmules d'organització del treball. La impor-
tància creixent que es dóna a la difusió i als aspectes relacionats amb la pre-
sència dels museus en la societat fa que les persones amb responsabilitats
en els centres hagin de dedicar una gran part del seu temps a tasques d’or-
ganització; aquesta situació, si be és interessant pel que significa de projec-
ció dels museus, pot comportar el perill que es pugui veure reduïda la dedi-
cació específica a l’atenció a les col·leccions, una funció que és del tot
imprescindible per al museu, però que té poca visualització exterior.

L'any 2005 un miler de persones treballen a Catalunya en els 101 museus
registrats. D'aquestes persones, quasi la meitat ho fa en els centres de la
ciutat de Barcelona i més de la tercera part  treballen com a tècnics supe-
riors. Aquestes serien dades que correspondrien al personal fix contractat
per les organitzacions de les quals depenen els centres museístics. A més,
a aquestes xifres cal afegir-hi totes les persones que, com a personal
extern, treballen en empreses privades que presten els seus serveis en els
museus. Tot plegat, abasta una quantitat considerable de professionals. En
relació amb les dades de 1992 s'observa un evident augment del nombre
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de professionals que treballen en els museus catalans i, si s’analitza des
del punt de vista de les funcions de la professió, moltes de les tasques que
a principi dels anys 90 tan sols s’intuïen actualment han adquirit un paper
molt remarcable

Amb tot, probablement continua essent difícil definir la professió de
museòleg, i potser encara més en aquests moments amb l'aparició de per-
fils professionals nous en els museus. La diversificació de professions té
l’indubtable interès de la seva major especialització. Però, al mateix
temps, hi podem veure també l’inconvenient de la pèrdua d’importància i
d’interès per la figura del museòleg o la museòloga, entesa com aquella
persona que treballa de manera global la ciència museològica; i això pot
fer que aquesta figura es converteixi essencialment en un gestor cultural
que desenvolupa la seva activitat en els museus. En aquest sentit, potser
la implicació de les universitats en la recerca bàsica i aplicada en museo-
logia pot servir per ajudar a afrontar el possible dèficit, tot col·laborant de
manera estreta amb els centres museístics i aportant aquesta visió muse-
ològica més global.

Amb tot, és evident que el futur sobre l'ús dels museus i la relació que
estableixi la societat amb el patrimoni cultural està, en bona part, en mans
de les persones que treballen en aquests centres.
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Si bé la reflexió sobre la Junta de Museus de Catalunya (JMC) havia de fona-
mentar-se en el període comprès entre els anys 1990 i 2004, he cregut que
no seria lògic ni just oblidar-se del primer intent de recuperació de la JMC
com a organisme que hom entén cabdal per l’esdevenir de la política muse-
ística i patrimonial de la nostra terra. Per aquest motiu, voldria recordar part
del camí emprès per la Generalitat de Catalunya per millorar la situació dels
museus catalans, una labor que amb els anys puc veure amb menys passió
professional  i política i amb més claredat sociocultural i humana.

PRIMERS INTENTS DE RECREACIÓ DE LA JUNTA DE MUSEUS DE
CATALUNYA 

Tot just després de l'arribada de la democràcia a tot l’Estat, el que llavors
era conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Max Cahner (8.5.1980),
creava, per una banda, el Servei d’Arxius i de Museus dins la Direcció
General de Patrimoni Cultural i, per l'altra,  la Comissió Assessora del
Servei de Museus, formada per persones vinculades a la matèria (DOGC,
Decret 201/1980 de 17 d'octubre). De fet, el que es proposava el nou con-
seller era posar en pràctica moltes de les antigues reivindicacions del
col·lectiu de professionals que formaven l’Assemblea de Treballadors de
Museus de Catalunya (ATMC). Tant era així que, fins i tot Josep Guitart,
aleshores nomenat director general de Patrimoni Cultural, fou elegit d’en-
tre la terna de professionals presentats per l’ATMC a la Generalitat de
Catalunya, que es componia d'uns col·legues que havien estats escollits
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ANDREA GARCIA SASTRE
Museòloga

Si bien la reflexión sobre la Junta de Museos de
Catalunya (JMC) había de basarse en el período
comprendido entre los años 1990 y 2004, he creído
que no sería lógico ni justo olvidarse del primer
intento de recuperación de la JMC como organismo
que se considera fundamental para el futuro de la
política museística y patrimonial de nuestra tierra.
Por tal motivo, quisiera recordar parte del camino
emprendido por la Generalitat de Catalunya para
mejorar la situación de los museos catalanes.
En síntesis, a pesar del esfuerzo de estos últimos
tiempos, la Junta de Museos de Catalunya no ha
podido incidir lo suficiente de manera racional,
coherente y efectiva en la política museística y pat-
rimonial catalana. Esta acción debería favorecer el
despliegue total de la Ley y permitir avanzar para
entrever posibles modificaciones y/o adaptaciones
legislativas que permitieran atender las necesidades
propias del siglo XXI.

Although this reflection on the Junta de Museus
de Catalunya – JMC (Museums Board of Catalonia)
should only have dealt with the period between
1990 and 2004, I felt it would not be logical just
to ignore earlier attempts at the restitution of the
JMC as a body which we feel is crucial for the
future of the museum and heritage policy of our
land. This is why I would like to go back over part

La Junta de Museus de Catalunya: entre la realitat i la
utopia
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pels assistents a l’Assemblea de l’entitat a Tarragona (Garcia, 2004). Tan
sols uns mesos després, la Conselleria formulava la reestructuració de la
Junta de Museus de Catalunya, (DOGC, Decret 190/1981 de 3 de juliol). En
el preàmbul del decret és on s’elogia per primera vegada i, possiblement,
més que mai, la labor efectuada per la Junta de Museus de Barcelona
(1907) i les seves dues administracions promotores: la Diputació
Provincial de Barcelona i l’Ajuntament de la mateixa ciutat, tot recordant
la intervenció de la Generalitat republicana per estendre el model de l’an-
tiga Junta i el seu radi d’acció a tot Catalunya. També es comenta tími-
dament com la pèrdua de les llibertats, durant el període de la dictadura
del general Franco, van fer retornar la Junta als límits de Barcelona passant
a ser un organisme únicament assessor que perdia la seva incidència real
sobre els museus del territori català. La nova proposta formulava la creació
d’un Alt? Patronat (art. tercer) i designava una Ponència que s'encarrega-
ria de la redacció dels seus Estatuts (art. quart). No sembla però que aquest
primer intent fos del gust de tots els partits polítics i dels seus represen-
tats que directament o indirectament participaven en el si de les adminis-
tracions públiques citades. Com que aquests càrrecs polítics havien de for-
mar part tant de l’Alt Patronat com de la Ponència esmentada, es va dei-
xar el decret adormit i hom proposà que la nova JMC fos tema per inclou-
re en la futura Llei de museus. 

Un any després, el mateix conseller faria possible la creació de la Xarxa de
Museus Comarcals de Catalunya vinculada a la Direcció General del
Patrimoni Artístic. La Xarxa, segons el preàmbul del decret, havia de ser:
capaç de proporcionar una unitat de criteris d’organització i coordinació
d’actuacions i l’aportació dels serveis complementaris que garanteixin que
tots els museus integrats podran oferir al públic… la prestació d’un servei
cultural homogeni i eficaç, que, al mateix temps, asseguri una base per a la
formació i gestió dels «Museus Nacionals» amb els quals hi haurà una reci-
procitat de serveis (DOGC, Decret 222/1982 de 12 de juliol). Sens dubte la
Xarxa fou una idea que, encara que amb dificultats d’implementació, és
recordada amb veritable enyor per gairebé el conjunt de museòlegs catalans.

La tasca d’aquest equip finalitzà amb la redacció del primer Projecte de
llei de museus, que arribà al Parlament (29.6.1983) per la seva aprovació
sense haver passat pel sedàs de la Comissió Assessora del Servei de
Museus, fet que va provocar la dimissió d’una bona part dels seus mem-
bres. Aquesta incidència, juntament amb les pressions polítiques que
veien en el projecte de Llei un arma d’apropiació dels museus per part de
la Generalitat, a més de l’acció dels mitjans de comunicació, va compor-
tar l’aturada del document i la posterior retirada del text del Parlament.
D'aquella proposta, que va marcar les línies principals de la futura políti-
ca museística a Catalunya, pel que fa a la creació dels museus nacionals,
voldríem recordar la valoració que en feia la nostra estimada Irene
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of the ground already covered by the Generalitat
de Catalunya in improving the situation of Catalan
museums.
Briefly, in spite of recent efforts, the JMC has not
been able to exercise a sufficiently rational, coher-
ent or effective influence on the nation’s museum
and heritage policy. This would have favoured the
full deployment of the act, and let us advance
towards possible modifications and/or amend-
ments to the act, in preparation for the demands of
the twenty-first century.



Peypoch quan escrivia comentant el projecte de llei: es tractava d’una
proposta marcadament expropiatòria i centrípeta que semblava creada en
benefici de tres o quatre museus (Peypoch, a: DDAA Dossier… p. 9), ja que
és una afirmació que esdevindria força premonitòria si tenim present l’e-
fecte que ha causat la implementació de l'aprovada Llei de museus (1990)
sobre el conjunt de museus de Catalunya.

Però per continuar amb el tema principal que ens ocupa, cal considerar
com quedava definida la JMC a la citada proposta de llei atès que en el
seu capítol novè, article 35, ens diu: Es crea la Junta… amb la finalitat de
dur a terme la coordinació superior entre els diversos museus nacionals i
amb la Xarxa Comarcal. Per afegir que la Junta: és un organisme asses-
sor, integrat per membres tècnics procedents dels mateixos museus nacio-
nals i de la Xarxa de Museus Locals, així com per persones de solvència
reconeguda que poden ser-ho en raó de llur experiència professional.
L’article acaba: Les funcions i competències de la JMC, així com la seva
organització i forma de nomenament, seran objecte de reglament propi.
(Projecte de Llei... a: DDAA, Dossier… p. 23). Està clar que, en aquest text,
en cap moment es parla de la labor de la Junta de Museus de Barcelona,
ni es concreta la forma d’organització d’aquest organisme, atès que amb-
dós temes ja figuraven en el decret anterior; però aquest fet es va viure
gairebé com un oblit imperdonable. 

LA JUNTA DE MUSEUS EN EL SEGON ESBORRANY DE LLEI 

Poc després seria el conseller Joan Rigol (18.6.1984) l'encarregat d'encarrilar
de nou el tema cultural. Amb aquesta voluntat ben aviat proposà, per
Catalunya, el Pacte Cultural (signat 14.10.1984) com a instrument que podia
millorar les relacions interinstitucionals una mica tenses, per no dir força
malmeses, en l’etapa anterior. Tot i la seva voluntat negociadora, aquesta eina
no va servir per apaivagar els ànims de les administracions i crear un
escenari apropiat per facilitar, també, encara que fos indirectament, la
descongelació del Projecte de llei de museus del seu antecessor. A més, el
conseller va restar poc temps en aquest càrrec i va deixar per al seu suc-
cessor, Joaquim Ferrer (19.12.1985), la readaptació de la llei de museus.
Cal recordar que el període comprès entre els anys 1985 i 1986 va signi-
ficar una atenció especial de l’Estat espanyol vers el patrimoni i els
museus en promulgar un cos legislatiu destinat a vetllar per aquests temes1.
Tot i l'esforç esmerçat del nou conseller, com veurem, no va poder arribar
a veure aprovada la llei de museus durant el seu mandat.

Segon esborrany de Llei de museus

El conegut com a segon projecte de llei de museus, que si bé va redactar-
se l’any 1987 va ser presentat l’any següent (7.3.1988), en el capítol V
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1 Entre aquestes dates l'Estat espanyol aprova lleis
que indirectament influirien en la dinàmica museís-
tica i patrimonial de Catalunya: Llei 16/1985, de 25 de
juny, del patrimoni històric espanyol (BOE núm. 155,
de 29.6.1985); Reial decret 111/1986, de 10 de gener,
de desplegament parcial de la Llei 16/1985, del patri-
moni històric espanyol (BOE núm. 24. de 28.1.1986) i
el Reial decret  620/1987, de 10 d’abril, pel qual
s’aprova el Reglament de museus de titularitat estatal
i del Sistema Espanyol de Museus (BOE, núm. 114, de
13.5.1987) a DDAA, Dossier... p. 45; 174 i 214 respec-
tivament.Un altre cas, fora dels territoris analitzats,
seria la participació del Consell Comarcal de la Terra
Alta en el Comebe, Consorci per a la Museïtzació dels
Espais de la Batalla de l’Ebre.



article 35, quan parla de la JMC diu: La Junta
és l'organisme assessor i consultiu de l’organit-
zació museística de Catalunya. Li corresponen,
principalment, les funcions següents: Emetre
informes…assessorar la política museística i de
béns culturals mobles de la Generalitat. Actuar a
Catalunya com una de les institucions consultives...
Assessorar els patronats dels museus nacionals i de
la Xarxa de Museus Comarcals…Proposar…iniciati-
ves per difondre entre els ciutadans l’estima als
museus catalans… De fet és un text contradictori ja
que, per una banda enuncia les seves funcions i,
per l'altra, en el seu article 37, concreta que: Les
funcions i les competències…i també la seva
composició, organització formes de nomena-

ment, funcionament i finançament són objecte de Decret de Govern.
(BOPC, 1988 a: DDAA, Dossier... p.46-47). Aquest nou text mai va ser
aprovat i sí molt reprovat pels diferents partits polítics que varen presen-
tar un nombre molt alt d’esmenes al projecte (BOPC, 1988 a: DDAA,
Dossier... p. 47-67). D'entre les persones que van deixar patent la seva opi-
nió crítica en els diaris de la ciutat cal citar, per la seva implicació en
càrrecs polítics: Pep Subirós, Maria Aurèlia Capmany, Jaume Sobrequés i,
indirectament, Ferran Mascarell. (DDAA, Dossier… p. 71-81).

Dos aspectes d’aquest document són prou significatius per entendre millor
l’esdevenir dels museus catalans; per un costat, la proposta d’extinció de
la Comissió Assessora del Servei de Museus, que entenem que responia a
la necessitat de donar pas a la JMC (disposicions finals. Primera) i, per
l’altre, la proposta de creació de tres museus nacionals: el Museu
d’Arqueologia de Catalunya, el Museu d’Art de Catalunya i el Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya (disposicions addicionals. Primera).
Per tant, es donava per segur que aquests grans museus nacionals, que
hom creia que havien de ser capdavanters de la museística catalana, serien
nomenats per llei, sense la implicació directa o indirecta de la Junta, atès
que naixien al mateix temps. En definitiva, aquest sistema de funciona-
ment, que implicava l'aprovació i la consolidació de fets consumats mar-
caria, sense proposar-s'ho, l’esdevenir de la JMC pel que fa al seu paper
d’incidència real en la política museològica de Catalunya.

UNA LLARGA ETAPA: LA LLEI DE MUSEUS I DEL PATRIMONI
CULTURAL CATALÀ 

L’arribada del conseller Juan Guitart (4.7.1988) donarà un nou impuls a la
legislació catalana en matèria de cultura i a tot allò que significa la rees-
tructuració de la mateixa àrea pública2 . En aquest nou context s'inicia la
labor efectuada per Eduard Carbonell, el qual deixaria la seva tasca docent
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2 Les modificacions legislatives d'aquesta etapa
afecten: la reestructuració del Departament de
Cultura (Decret 233/1988 DOGC de 16.9.1988), la
reestructuració de la Direcció General del Patrimoni
Cultural; (Decret 289/1990, DOGC de 19.12.1990) i el
decret de reestructuració del Servei de Museus
(Decret 320/1994, DOGC de 16.12.1994) a: DA.
Legislació sobre patrimoni cultural. Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona 2004
(segona edició) p. 473, 475 i 476.
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2. Antic Museu d’Art i Arqueología de Barcelona.
AHCB-AF. Fotografia: J. Brangulí



per passar a ocupar el càrrec de director general de Patrimoni Cultural3. El
resultat d'aquesta etapa fa pensar en l'assoliment, per part dels dos diri-
gents, d'una forma comuna d'entendre i atendre la política cultural, la
labor museística i patrimonial de Catalunya. Potser com a fruit de l'anà-
lisi de les etapes anteriors es proposen esmerçar esforços per millorar la
dinàmica relacional i, en certa manera, obrir-se al debat. Tot s'encamina
per intentar aconseguir el consens polític abans de l’aprovació del nou
esborrany de Llei de museus. De tota manera, les crítiques són fortes i es
deixen sentir als mitjans de comunicació de tot Catalunya ja que, al cos-
tat d'una classificació dels museus del país; els ja anunciats museus nacio-
nals, les seccions dels nacionals, els d'interès nacional, els comarcals,
locals i monogràfics, és derogada la Xarxa de Museus Comarcals de
Catalunya (DOGC, 1990 a: DDAA, Legislació... 1995, p. 87). Segons un
notable membre de la Junta i director d'un museu local, la llei: estableix
una normativa i un sistema que organitza els museus del país d'una forma
més jeràrquica que la proposta anterior, posant al cim de la piràmide del
sistema, els museus nacionals; i deixant la resta de museus en el marc
d'una certa indefinició. (Sagués, 1995).

La Junta de Museus de Catalunya a la Llei de museus

Si analitzem el paper de la Junta en la presentació de la Llei de museus,
es diu que té com a objectius: la coordinació superior entre els diversos
museus del país i la fixació de les prioritats que siguin necessàries (DOGC,
1990 a: DDAA. Legislació...1995. p. 74) i dins de les seves funcions es
concreta que: La Junta…representa la voluntat de col·laboració i partici-
pació institucional en la gestió dels museus de Catalunya. (Títol 5, Art. 39,
p. 83). Pel que fa a les competències, assignades per llei a la Comissió
Executiva de la Junta, destaquen les que fan referència a la seva labor
vers els museus nacionals, la declaració de seccions dels nacionals i el
seguiment de l'activitat museística i patrimonial a Catalunya. Aquesta res-
ponsabilitat es fa evident quan diu: tots els museus d’administració públi-
ca de Catalunya han de col·laborar amb els museus nacionals, d’acord amb
el que dicti la Junta de Museus (art 18)… En el cas de la creació de nous
espais, de remodelacions o de realització d’activitats especials que com-
portin el vistiplau de la Junta…les administracions implicades han d’assu-
mir el compromís de dotar el museu de nous recursos…(art. 20, 4) i, a més,
correspon a la Junta valorar anyalment l’actuació del conjunt d’adminis-
tracions de Catalunya (art.42 g, i). No ens han d'estranyar, doncs, les ten-
sions en el si dels òrgans de direcció política de les administracions pro-
vincials i locals més afectades i, fins i tot, una certa resistència en la pre-
sentació dels programes anuals dels museus nacionals. Consultades les
memòries de la Junta, no es destaca la labor museística de les adminis-
tracions potser perquè, a poc a poc, van perdent el seu paper directiu i/o
gestor dels nostres museus públics. El comentari que subscriu un col·lec-
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3 Val a dir que la tasca desenvolupada per ambdues
persones els va conduir a seguir, en certa manera, un
futur camí de coincidència en la respectiva impli-
cació en l'organització del naixent MNAC. Eduard
Carbonell alternaria la seva funció de director de
Patrimoni amb la de responsable del MNAC
(22.6.1994) per, més tard, rebre el nomenament de
director del MNAC (Decret 27/1994 de 19 d'octubre).
Poc després tornarien a coincidir en ser nomenat
Joan Guitart president del Patronat del MNAC
(10.1.1996).



tiu de professionals de tot Catalunya reunits a Barcelona ens diu: la deva-
luació del concepte de Junta de Museus...(que) ha passat a ser un òrgan
d’intervenció en els museus (Diari de Barcelona, 1990 a: DDAA, Dossier...
p. 114). Aquest sentir manifestat pel col·lectiu de professionals sembla que
ha estat una de les causes fonamentals de la manca d'incidència positiva
de la JMC en la vida dels museus catalans. Molts museus del territori han
vist en la Junta un òrgan fiscalitzador més que no pas de suport,, i s’han
mostrat recelosos del paper que el govern semblava atorgar-li.

Naturalesa, composició i formes de treball de la Junta

Quan es parla de la seva naturalesa es concreta que: La Junta actua amb
plena independència en l’exercici de les seves funcions (DOGC, 1990 a:
DDAA, Legislació...1995. p. 83). La composició de la Junta era un altre
factor que, d'antuvi, preocupava el col·lectiu de professionals ja citats,
atès que: hauria de ser tan professional com sigui possible i evitar al
màxim el seu anquilosament, burocratització i politització, fruit d'un sis-
tema d'elecció massa rígid i poc representatiu de la realitat museística
(Diari de Barcelona, 1990 a: DDAA, Dossier... p. 103). De fet, en un i altre
cas, no anaven gaire desencaminats, si veiem coincidències en les res-
ponsabilitats d'una part molt significativa del seu nucli directiu que fan
trontollar l'anunciada independència d'aquest organisme, com per exem-
ple: el president de la Generalitat és el president del Ple de la JMC i en
són vicepresidents el conseller de Cultura, un representant del Parlament
i l’alcalde de Barcelona, sense oblidar que el president de la Comissió
Executiva és el director general del Patrimoni Cultural i que aquest  té vot
de qualitat en cas d’empat en una votació. Amb aquest punt de partida es
fa difícil el debat de temes delicats i, fins i tot, arribar a acords conve-
nients per a la dinàmica museística i patrimonial de Catalunya que puguin
esdevenir contraposats a la política cultural del govern. Per tant, sembla
difícil, o com a mínim d'antuvi frustrant, complir l'enunciat de la Llei que
atorga a la JMC la tasca de: proposar a la Generalitat els criteris d’ac-
tuació en els diferents camps museístics (títol 5, art. 42 g.).

És força visible que la línia d’actuació de la nova conselleria polititzaria
la cultura museística del país, fet que es fa encara més evident en veure
la representativitat institucional dels onze vocals de la Comissió Executiva
de la Junta de Museus, ja que tot i que la Llei de museus reconeix que han
de ser: tècnics de reconegut prestigi (títol 5, art. 40, 3 ) encara avui no dis-
posem de cap representant oficial de l’Associació de Museòlegs de
Catalunya. 

Val a dir que la composició de la Junta és hereva de les modificacions
legislatives viscudes a Catalunya en aquesta etapa4, quan tractaven de
temes que afecten  la delegació de competències en matèria de cultura a
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4 Sobre aquest tema vegeu els enunciats que afecten
a la política territorial; DOGC Núm. 1194, de
15.9.1989. Decret 208/1989; DOGC Núm. 1546, de
24.1.1992; Decret 289/1991; DOGC Núm. 1666, de
6.11.1992, Decret 239/1992; DOGC Núm. 1829, de
3.12.1993. Decret 289/1993; DOGC Núm. 1895, de
11.5.1994. Decret 101/1994 i l'enunciat que afecta a
la relació Generalitat i Església DOGC Núm. 1568, de
3.3.1992. RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 1992; 



les comarques i, de forma indirecta o indirecta, als museus. Després de la
publicació de la Llei de museus, es promulguen dos nous decrets per esta-
blir les noves formes de compromís en la política museística i de gestió
dels museus comarcals, municipals i els que, fins aquell moment, eren
gestionats per les diputacions provincials. És a dir, es concreta el compli-
ment a la disposició addicional sisena de la Llei de museus, i la de gestió
desconcertada d'aquests centres. D’aquesta manera, la composició funcio-
nal de la JMC esdevé una eina que té més força democràtica i política a
través dels membres delegats per la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i la participació de l'Església. Aquesta,
que està present al Ple i a la Comissió Executiva a través dels representats
de la Conferència Episcopal Tarraconense, serà clau, sobretot, en els
moments de classificació dels museus d'interès nacional i en la dotació de
recursos per a la remodelació dels «seus» museus, dels quals tenim mos-
tres recents. 

Per llei, la Junta disposa de dos instruments que configuren la seva forma
de treball i asseguren la seva activitat: el Ple i la Comissió Executiva. La
primera es reuneix anyalment metre que la Comissió ho fa seguint la seva
pròpia dinàmica. Aquesta activitat respon al nombre de comissions de tre-
ball o d’estudi aprovades i/o dictades pel Ple i a l'elaboració de dictàmens
específics, sense oblidar les reunions i/o visites amb els museus de
Catalunya i l’elaboració de la memòria anual. Algunes vegades s’ha pogut
demanar l’opinió d’altres sectors i/o encarregar estudis concrets que
poden complementar la labor de la Junta o bé esbrinar punts amb cert liti-
gi. Per a la tasca de secretaria i administració, s’ha comptat amb els fun-
cionaris del Servei de Museus ja que no disposa de personal propi. 

Fent una breu revisió del treball elaborat per les comissions de la Junta
veiem que prenen més força les denominades d'estudi. De les comissions
d'estudi destaquen aquelles que fan referència a la futura classificació dels
museus de Catalunya atès que: li correspon al Govern, a proposta de la
Junta de Museus, la declaració que un museu, o una part d’un museu, és
secció d’un museu nacional (secció 2, art. 23). De tota manera: La inicia-
tiva de la declaració pot procedir del Departament de Cultura, de la Junta
de Museus o del titular del museu ( art. 26). Per aquests motius la Junta,
des del seu inici, crea una comissió que tingui com a principal tasca la
d'estudiar les futures propostes de classificació museística. En aquest sen-
tit comença a funcionar la: Comissió d'estudi de la declaració de museus
d'interès nacional i seccions de museus nacionals (Memòria...1992-93, p.
35-42); la Comissió d'estudi per  definir i analitzar els museus d'interès
nacional i les seccions de museus nacional (Memòria...1993-94, p. 67).
Aquesta comissió ben aviat va optar pel costum de visitar els museus de
Catalunya que podien ser catalogats de seccions d'un nacional o bé
podien passar a ser d'interès nacional. Entre les comissions destaca la que
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tingué cura d'elaborar l'estudi i posterior redacció del document de peti-
ció al govern de la creació del Museu Nacional d'Història Natural o
Proposta de creació del Museu Nacional d'Història Natural de Catalunya
(Memòria…1996, p. 26) que encara avui és inexistent i força reclamat,
però que no arriba a ser demanat amb la mateixa insistència que el futur
Museu Nacional d'Etnologia. Una altra tasca important de la Comissió
Executiva, però que de moment no ha tingut l'èxit desitjat, ha estat el
debat sobre els límits temporals que han de respectar el projectes museo-
lògics i museogràfics de museus tan significatius per al país com: el
Museu Arqueològic de Catalunya, el Museu Nacional d'Art de Catalunya
o el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Una altra tasca del conjunt
de la Junta seria l'aprovació dels plans anuals d'actuació dels museus
nacionals i del Museu Arqueològic de Tarragona, documents reclamats
amb força insistència davant la resistència passiva de determinats museus. 

També cal reconèixer l'esforç esmerçat per aquells membres de la Junta
que han estudiat temes que afecten el patrimoni moble i immoble a
Catalunya. Aquests vocals han hagut de pronunciar-se davant la possible
viabilitat d'un determinat trasllat i/o préstec temporal de patrimoni, vet-
llar pel reclam de patrimoni entre institucions, o bé per la declaració de
béns patrimonials. La comissió encarregada de la proposta de reordenació
del patrimoni museístic es marcava, entre altres fites, mantenir la integri-
tat de les col·leccions ja formades i recuperar béns dispersos per qualse-
vol motiu, sense que, en cap cas, la reordenació dels fons afectés la pro-
pietat dels béns. La Junta adquireix un pes força important pel que fa als
tràmits d’aprovació de sortida dels béns culturals i/o als trasllats cautelars
dels fons d’un museu (art, 17). De tota manera, l'any 1996, la Junta ela-
bora el document Informe en relació al règim jurídic aplicable a la cessió
d'obres d'art a museus (Memòria…1996, p. 91) i proposa la modificació de
l'article 9 de la Llei de museus per tal d'obtenir un major control de les
sortides d'objectes dels museus nacionals i d'interès nacional. 

Un altre tema que voldrà conèixer la Junta i que està marcat en el pro-
grama de treball per al curs 1993-1994 és la política museològica aplica-
da a Catalunya, tema que coincideix amb l'inici del Registre de Museus i
que, al meu entendre, no ha generat els informes mínims necessaris. 

Sobre el personal de museus 

En el camp dels recursos humans, la Llei ens diu que: els museus han de
disposar del personal qualificat necessari per a la seva protecció d’acord
amb les seves instal·lacions i la vàlua dels fons. (DOGC, Decret 35/1992
de 26.2.1992, art 3, 3.1 a: Legislació…2004, p. 167). El tema de la quali-
ficació professional dels treballadors de museus serà motiu de debat intern
per arribar a redactar el primer esborrany sobre les Condicions del perso-
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nal dels museus de Catalunya (Memòria…1992/1993). Dos anys després es
forma una comissió d’estudi per avaluar les necessitats de formació del
personal de museus. Es curiós veure com durant aquesta mateixa etapa,
des de la Conselleria de Cultura, s’anul·len dues eines fonamentals per a
la formació dels museòlegs catalans, com havien estat l’Escola Catalana
de Museologia i la revista De Museus. Quaderns de museologia i museo-
grafia, editada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
A partir d'aleshores, la formació en museologia i museografía va passar a
engrossir l’elevada xifra de cursos de postgrau i màsters organitzats per
les distintes universitats catalanes sense que, fins al  moment, es recone-
gui una formació específica capaç de combinar teoria i pràctica. Pel que
fa a la publicació periòdica, s’ha hagut d’esperar a la publicació de
Mnemòsine. Revista Catalana de Museologia (2004), que ha vist la llum
per l'interès de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, l'impuls inesti-
mable de la direcció del Museu d'Història de Catalunya i l'entesa a la qual
s'ha arribat amb l'actual Conselleria de Cultura.

Temps de crisi

Paral·lelament a la tasca desenvolupada per la Junta, hi ha esdeveniments
en la política museològica catalana que passen sense que la institució
encarregada de la coordinació superior de museus dels país se n'assaben-
ti i pugui implicar-s'hi directament i efectiva. Així, trobem que un dels
temes a debat de la Comissió Executiva va ser la proposta de tancament
del Museu Clarà, que va significar un fort rebuig de l’opinió pública. En
aquest afer la Junta, si bé considerava que la creació de museus mono-
gràfics havia de ser restrictiva, no va restar importància al centre amena-
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çat i va saber reaccionar davant la imminent clausura i trasllat dels seus
fons patrimonials i documentals. De fet, no va tenir prou força per evitar-
ne el tancament, però com a mínim la seva veu fou escoltada i aplicades
les seves observacions quant a l'absorció del patrimoni artístic i docu-
mental en altres museus. (Dictamen…Museu Clarà, 8.6.1993. a: Memòria…
desembre 1992 –octubre 1993, p. 77 79)

Un altre fet de marcada significació va ser la creació del Museu d'Història
de Catalunya, projecte encarregat pel Govern de la Generalitat a la sen-
yora Carme Laura Gil, sense la intervenció de la Conselleria de Cultura i
del seu Servei de Museus, i totalment d'esquena a qualsevol col·lectiu de
museòlegs i, com es lògic, si seguim els passos que van guiar l'encàrrec,
sense el vistiplau, com a mínim, de la Junta de Museus de Catalunya.
Aquest afer va enrarir molt el món museístic de Catalunya que veia néi-
xer un nou museu, sense fons patrimonials propis, definit per la seva
comissària com: un museu narratiu i didàctic...adreçat a col·lectius esco-
lars i de gent gran, la família i el visitant de fora .(Memòria…novembre
1993-desembre 1994, p. 84). Com hom pot pensar, es van invertir recur-
sos econòmics per a la creació del nou museu que, a ben segur, s'haurien
pogut destinar a millorar la precària situació d'altres museus del territori.

Per altra banda, també  creava força preocupacions a la Junta la situació
de crisi constant que vivia Museu Nacional d'Art de Catalunya, ja que en
pocs anys havia passat per mans de diferents directors i, sens dubte, es
ressentia el projecte de remodelació del gran centre museístic. En no
poques ocasions trobem la Comissió Executiva reclamant el projecte total
del museu, el seu Pla d'actuació anual, o elaborant informes tècnics sobre
el MNAC5, d'entre els quals ens crida l'atenció l'interès de la Comissió
Executiva per esbrinar el contingut de les enunciades sales didàctiques del
dit museu nacional. Tot just l'any 1995 s'inaugurava el Museu d'Art
Contemporani de Barcelona sense haver-se aclarit del tot la forma d'en-
llaç de les seves col·leccions amb les del MNAC i, l'any següent,
l'Ajuntament de Barcelona preveia la instal·lació de la col·lecció Barbier-
Muller al Palau Nadal, mentre el Museu Etnològic vivia i viu en la més
plena decadència, potser esperant la creació del Museu Nacional
d'Etnologia.

Hi ha quelcom de curiós en la museologia i museografia catalanes dels
centres que gestionen o tutelen les administracions públiques del país. Pel
que he pogut observar, cada vegada que hi ha la possibilitat de fer quel-
com que pugui establir un corrent d'innovació en el si dels museus cata-
lans, es deixa morir el centre per tot seguit tancar-lo o s'encarrega el pro-
jecte a professionals d'altres camps. Només cal pensar en què hauria pogut
ser el Museu Clarà reconvertit, activat i en estreta relació amb les facul-
tats de Belles Arts, els museus monogràfics i/o d'autor.... Tenim un altre
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5 Sobre aquest punt vegeu: (Dictamen de la
Comissió Executiva sobre l'informe: Segona fase de
rehabilitació del Palau Nacional i instal·lació del
MNAC, a : Memòria ...desembre 1992 –octubre 1993,
p. 50-76); Dictamen referent a diversos aspectes del
programa museogràfic, relatiu a art romànic, del
Museu d'Art de Catalunya, a: Memòria...novembre
1993- desembre 1994, p. 52-54.



exemple modèlic, el Museu d'Història de Catalunya, projecte encarregat a
pedagogs, des de la responsabilitat de la comissària, com a creadors dels
guions museològic i museogràfic, sense la més mínima participació del
col·lectiu de professionals museòlegs especialitzats en la funció educativa
del museu i l'ús didàctic de les col·leccions o, més recentment, la pèrdua
de les anunciades sales didàctiques del MNAC, en ser sacrificades per afa-
vorir l'espectacle de l'acumulació patrimonial.

L'any 1996 és força clau per a l'organització de la Junta atès que es pro-
dueixen canvis força significatius en el seu si6. Però, el que potser és més
greu, perquè fa palesa la dèbil incidència de la Junta en afers que esde-
venen importants per a la dinàmica museística a Catalunya, és la renún-
cia del vocal Lluís Monreal (26.7.1994 a 1.10.1996), sense cap tipus de
dubte el museòleg català de més experiència i projecció internacional, en
veure que la Junta estava en un camí sense sortida, com manifestà a dife-
rents diaris del moment: La Junta ha quedado al margen de decisiones tan
importantes como la creación del Museo de Historia... (El País, 3.10.96, a:
Memòria...1996) No ha podido diseñar una política de museos... se ha
limitado a refrendar decisiones ya adoptadas por las administraciones
(Massot, 1996, a: Memòria... 1996). No deixen de cridar-nos l'atenció els
comentaris a favor i en contra de les manifestacions de Monreal ja que,
mentre els primers no deixen la Junta, però aproven i, fins i tot amplien,
els conceptes esbrinats per Monreal, els segons centren la causa en les
múltiples ocupacions del dimissionari.

No hem pogut saber fins a quin punt la crítica de Montreal fou efectiva,
però el resultat visible seria l'elaboració d'un document on es demanen
més competències, encara que l'aplicació d'aquestes comporti la modifi-
cació d'alguns punts de la Llei de museus. (Propostes de desplegament… i
Propostes que requereixen… a: Memòria... 1996, p. 18-20 i 21). En finalit-
zar l'etapa Guitart encara no s'havien aprovat les esperades reformes.

DE JOAN MARIA PUJALS A JORDI VILAJOANA 

Les propostes de desplegament de competències de la Junta, elaborades en
l’etapa anterior i aprovades pel seu Ple (29.1.1997), van ser escoltades i
aprovades en quasi la seva totalitat (DOGC, Decret 209/1998 de 7 d'agost,
a: Legislació…2004, p. 547). Només van quedar desestimades aquelles
peticions que comportaven més presència de la Junta als patronats dels
museus nacionals i el punt que pretenia ampliar la representativitat del
vicepresident, assignat pel Parlament, en el si dels diferents òrgans direc-
tius, de gestió o tècnics de la Junta. Tampoc es va considerar el document
annex a la proposta, que pretenia ampliar la composició de la Junta, per
donar pas al món acadèmic i professional, o la petició d’esmena de l’arti-
cle 9 de la Llei referent a la sortida d’objectes. 
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6 Per la vicepresidència, ocupada per Joan Ainaud
de Lasarte fins a la seva mort (5.11.1995), estudiós
al servei dels museus i del patrimoni català en els
difícils temps de la Dictadura, és elegit Frederic-
Pau Verrié, home força significatiu en la política
catalana i professional de museus. Un altra per-
sona substituïda seria Antoni Ferrer, que en nom
de la Federació de Municipis de Catalunya seria un
gran defensor dels museus comarcals i locals.



De fet, la reforma serveix per ampliar el treball dels membres de la Junta,
aturar la seva acció directa en els museus nacionals i continuar ignorant
l’Associació Catalana de Museòlegs, tot i que obre noves expectatives en
el camp de les responsabilitats de la Comissió Executiva. Pel que fa als
recursos econòmics, sembla que s’amplien i es deixa a mans del Servei de
Museus tota la tasca burocràtica, a més de la col·laboració tècnica. És
curiós, però, que, una vegada més, es caigui en l’error de la Junta de
Museus de Barcelona a no esmerçar suficients recursos econòmics, de per-
sonal i fins i tot d'espai propi que li permeti treballar amb l’autonomia
desitjada. En general és una etapa força fructífera, en què destaca el com-
promís de la Junta amb el Museu de Lleida Comarcal i Diocesà a fer-li cos-
tat a l'hora de defensar el seu patrimoni i, més tard, el seu projecte muse-
ològic i museogràfic. Es concreten, en primera fase, els museus de
Catalunya, que passen a ser seccions del MNAC; es dona llum verda a la
creació de subcomissions per temes que requereixen una més forta dedi-
cació de la Junta. L'any 1999, la mateixa Comissió Executiva, en el pre-
àmbul de la seva Memòria comenta: dos fets puntuals, la celebració de les
Jornades de Museus a Tortosa i la publicació de la primera monografia
(Memòria... 1999, p. 5). La primera acció, tot i el seu interès, posa una
vegada més de manifest l'allunyament de la Junta de l'AMC i, la segona,
inicia un camí interromput d'edicions en cooperació cridades a estimular
la investigació al nostre país.

Ja en l'etapa del conseller Jordi Vilajoana (29.11.1999) s'apliquen més
decididament els compromisos assolits pel desplegament de la llei, sense
oblidar-se de la labor ja assentada en l'etapa anterior i, entre altres rep-
tes, destaquen estudis dirigits a cercar altres formes de vertebració entre
els museus de Catalunya i els museus nacionals o quins museus són sus-
ceptibles de ser declarats d'interès nacional. Però el major èmfasi, en
paraules de la Comisió Executiva: l'han posat en el disseny del Museus
d'Història Natural de Catalunya i el Museu d'Etnologia de Catalunya
(Memòria...2000, p. 6). Es comença a sentir l'impacte de la Moció 21/VI
del Parlament de Catalunya sobre política museística i també arriba al
Parlament, i aquest li dóna una sortida força airosa, la tan vindicada nor-
mativa sobre el personal tècnic i directiu de museus (DOGC, Decret
232/2001 de 12 de setembre a: Legislació…2004, p. 178). Poc després, el
Museu Episcopal de Vic serà declarat primer museu d'interès nacional
(Memòria...2001). De l'any 2002 voldria destacar el fet del començament
de l'estudi de l'articulació dels museus nacionals amb els museus territo-
rials (Memòria... 2002).

CAMINS DE FUTUR

En definitiva, tot i l'esforç d'aquest darrer temps, la Junta de Museus de
Catalunya no ha pogut incidir suficientment de manera racional, coherent
i efectiva en la política museística i patrimonial catalana. Aquesta acció
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hauria d'afavorir el desplegament total de la Llei i permetre avançar per
entreveure possibles modificacions i/o adaptacions legislatives que per-
metessin atendre les necessitats pròpies del segle XXI. 

Caldria, també, facilitar la intervenció de la Junta en la difícil però neces-
sària tasca de racionalitzar els recursos econòmics i tècnics a esmerçar en
el territori català. Si això és possible, ben aviat s'oblidaran greuges com-
paratius força lamentables: com és el cas que al costat de projectes milio-
naris subsisteixin museus que visquin sota mínims o que hagin d’emprar
materials en desús dels grans museus catalans o museus secció dels nacio-
nals que no siguin dotats del mínim necessari per poder dignificar la tasca
modèlica que, en no pocs casos, duen a terme. 

Un factor de la reforma hauria de contemplar el nivell d’independència de
la Junta: ampliar la seva composició i que les persones escollides desta-
quin més per la seva professionalitat tècnica i científica que pel seu signe
polític. En definitiva s’hauria de vetllar perquè la Junta sempre fos un
organisme de caire tècnic al servei de Catalunya. I que, més que foragitar
els professionals crítics, els impliqués directament en la seva tasca, ende-
gant un major grau de compromís entre tots aquells professionals que
s’estimen la professió i els museus. 

De les fites marcades per la Comissió Executiva, cal fer una atenció espe-
cial a la tasca de potenciar l’estudi sobre l'articulació dels museus nacio-
nals amb els museus territorials a fi d'evitar que un mateix centre pugui
passar a dependre, museològicament parlant, de diferents museus nacio-
nals. També seria desitjable acabar d’esbrinar els museus de Catalunya que
poden acollir-se a la classificació de museu d'interès nacional7 i veure el
lloc que ocupen, en la Xarxa de Museus de Catalunya, aquells centres que
de moment no estan classificats. També ens cal decididament avançar en
la creació dels dos nous museus nacionals que haurien de permetre la uti-
lització  de la millor arquitectura, al servei de la museologia i la museo-
grafia, per deixar patent la manera catalana de fer i actuar en el camp dels
museus i del patrimoni.

Un altre factor important, i que requeriria un estudi seriós sobre el terri-
tori, seria observar les distintes tendències patents en les programacions
dels museus i centres afins, així com la seva dotació de recursos humans
i materials. D’entre les moltes utilitats d’aquesta recerca destaca la neces-
sitat de vetllar per la qualitat davant de la quantitat i, en definitiva, evi-
tar caure de ple en la comercialització del patrimoni i del fet cultural.
Aquesta reflexió em porta a entreveure la necessitat que la Junta estigui
representada al Consell de les Arts per  avançar també en el difícil camí
de destacar els valors del patrimoni immaterial. També fóra del tot neces-
sari fomentar les relacions institucionals entre els centres i els seus pro-
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7 En el moment d'acabar aquest article la premsa
notifica als seus lectors que la Junta de Museus ha
aprovat la qualificació de museus d'interès
nacionals als següents centres: Macba, Picasso i
Fundació Mirò, encara que posa condicions al
museu d'art contemporani..
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fessionals, i ampliar el ventall de relacions i actuacions més enllà de les
nostres fronteres. En definitiva, obrir-se a la societat plural i del coneixe-
ment pròpia del segle XXI.

No voldria acabar sense retre un homenatge a les persones que han dedi-
cat una bona part de la seva vida, temps, salut, saber i imaginació a fer
de la Junta de Museus de Catalunya quelcom útil per al nostre país.
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Museologies





La utilització de noves tecnologies en les exposicions, en particular les que
s’apliquen a la llum, la imatge i el so, no és un fet exclusivament contem-
porani. Des del començament del segle XX, molts responsables de museus
s’han qüestionat sobre la manera d’aprofitar les possibilitats que ofereixen
les diverses tecnologies que han anat sorgint en el transcurs del temps.

ELS CAPDAVANTERS D’UNA NOVA MANERA D’EXPOSAR

Ja en l’Alemanya del final dels anys vint, la pràctica de les denomina-
des «exposicions didàctiques», en el disseny de les quals participaren
arquitectes com Walter Gropius o Mies van der Rohe i artistes com El
Lissitzky, Herbert Bayer o László Moholy-Nagy, entre altres membres
destacats de la Bauhaus, integrava per primer cop nous recursos i tècni-
ques expositives com els fotomuntatges de gran format i les projeccions
cinematogràfiques (Lugon, 1998).

Concretament, la sala soviètica concebuda per El Lissitzky a la «Pressa»
de Colònia, gran exposició sobre la premsa realitzada el 1928, fou un
episodi decisiu en el procés de gestació d’una nova concepció de l’ex-
posició en la qual un dels principals objectius consistia a assolir la major
eficàcia comunicativa (Tupitsyn, 1999).

En aquesta mostra, El Lissitzky associà arquitectura, disseny gràfic,
fotografia, so i cinema al servei d’una idea: informar una audiència
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JUSÈP BOYA I BUSQUETS
Cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica del Museu d’Història de Catalunya

El empleo de nuevas tecnologías en las exposicio-
nes, en particular las que se aplican a la luz, la ima-
gen y el sonido, no es un hecho exclusivamente
contemporáneo. Desde los inicios del siglo XX,
muchos responsables de museos se han planteado la
manera de aprovechar las posibilidades que ofrecen
las diversas tecnologías que han ido apareciendo
con el paso del tiempo.
La correcta utilización de aplicaciones de nuevas
tecnologías en los contextos expositivos constituye
uno de los retos más importantes que han de afron-
tar los museos y quienes conciben exposiciones de
principios del siglo XXI. Y es que exponer siempre
ha sido, es y será exponerse…

The use of new technologies particularly those
applying to light, image and sound in exhibitions
is not just a contemporary fad. Since the early
twentieth century, museum directors have been
exploring ways of using the possibilities offered
by the different technologies that have arisen over
the years.
The correct use of new technology applications in
the exhibition context constitutes one of the most
important challenges facing museums and exhibi-
tion designers at the dawn of the 21ST century.
But then, putting on exhibitions per se involves
and will always involve taking risks…

Les noves tecnologies en les exposicions: 

una perspectiva històrica

1

1. Imatge de l’exposició «Càtars i trobadors» del MHC. Fotografia: Eloi Bonjoch



internacional sobre la importància de la premsa en la societat soviètica
des de la Revolució.

Els objectius de la nova concepció de l’exposició practicada per El
Lissitzky i altres components de la Bauhaus queden ben explicitats en
un text de Herbert Bayer, publicat als Estats Units el 1939 però redactat
a Alemanya el 1937, en el qual afirma que una exposició ha de «pene-
trar, demostrar, fins i tot persuadir» el visitant i, d’aquesta manera, "por-
tar-lo a una reacció directa i planificada" (Bayer, 1939-1940).

El context de les exposicions universals del període d’entreguerres
(1914-1939) també constituí un laboratori d’experimentació de nous
conceptes i tècniques expogràfiques (Allwood, 1977; Rydell, 2000).

Així, l’exposició de Chicago, organitzada el 1933-1934, aportà la novetat
pel fet de ser una de les primeres exposicions temàtiques, és a dir, conce-
budes amb un tema central, que en aquest cas era «Un segle de progrés»
(http://Chicagohistory.org/history/century.html; http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhi-
bits/fairs/), i l’exposició de París de 1937 presentà com a novetat l’ús del cine-
mascop. 

Finalment, l’exposició de Nova York de 1939, organitzada sota el lema
«El món de demà», reuní alguns dels arquitectes, artistes i dissenyadors
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2 i 3. Imatges de l’exposició «Temps de monestirs» del
MHC. Fotografia: Museu d’Història de Catalunya
(Pepo Segura)



industrials més influents de l’època. Fins i tot Salvador Dalí participà en
l’elaboració d’un concepte d’exposició, el denominat Somni de Venus:
una nova manera d’exposar, més centrada en el dispositiu museogràfic
i en el visitant que en l’objecte. Articulada entorn d’un únic discurs
temàtic, declinat en concepte i forma per equips cada vegada més mul-
tidisciplinaris, començava a consolidar-se en l’àmbit internacional.

La renovació expositiva dels museus europeus i nord-americans
durant la primera meitat del segle XX

Mentre que durant el primer terç del segle XX les exposicions comercials,
publicitàries o de caràcter internacional constitueixen un camp actiu
d’experimentació de noves tecnologies i recursos expogràfics, la majo-
ria dels museus d’aquest període resten poc permeables a la seva expe-
rimentació o incorporació, si més no tal com aquests es presenten i s’u-
tilitzen en les esmentades exposicions.

Malgrat això, una anàlisi de diverses publicacions de l’època, entre les
quals es troben les actes de la Conferència Internacional sobre
Museografia, organitzada a Madrid el 1934 per l’Office International des
Musées (Muséographie, 1934), permet detectar un interès creixent dels
museus tant per millorar els sistemes de presentació, i especialment de
conservació i il·luminació de les seves col·leccions, com per adequar-se
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a les exigències dels seus públics i exercir en relació amb aquests una
acció comunicativa i educativa més eficaç.

I és sobretot aquesta última determinació la que, en el transcurs de la
dècada dels anys trenta, fa que alguns museus europeus, especialment
d’etnografia i folklore, utilitzin i incorporin algunes de les noves tecno-
logies de la imatge i del so desenvolupades en aquest període, especial-
ment el cinema.

Així, en un article publicat el 1938, i a propòsit de la nova museografia
implementada pel Musée de l’Homme de Paris, el qual, entre altres nove-
tats, incorporava una sala de projecció cinematogràfica, el seu sotsdi-
rector, Jacques Soustelle, afirmava:

«Esperem que aquesta realització contribueixi a esborrar definitivament
de l’esperit públic l’antiga imatge polsosa i inintel·ligible dels museus
(...). En efecte, sabem que superarem aquesta primera etapa. La museo-
logia, una tècnica encara molt nova, ha de fer ràpids progressos que tor-
naran caduques les nostres concepcions. (...) Tal com ho vam fer en el
passat, continuarem enriquint-nos de les experiències estrangeres, ame-
ricanes, escandinaves o soviètiques, però ens plau pensar que, per la
seva banda, el nostre país pot donar algunes lliçons presentant un
museu que és un centre de recerca i alhora una eina de cultura popu-
lar.»(Soustelle, 1938)

Si en el context museològic europeu dels anys anteriors i posteriors a la
Segona Guerra Mundial les novetats museogràfiques es desenvolupen
sobretot en alguns —més aviat pocs— museus d’etnografia, als Estats
Units seran els museus de ciència i tècnica, i especialment els museus i
centres de recepció de visitants creats dins dels parcs nacionals, els que
constitueixin l’avançada de la modernitat museogràfica.

Això no obstant, val a dir que, com en el cas europeu, la utilització de
nous recursos expositius també serà molt limitada i, en tot cas, menys
espectacular que l’habitual en les grans exposicions universals celebra-
des en aquest període.

Així, en un article titulat «Audiovisual Aids in National Park Museum»,
publicat a la revista Museum News el 1948, es canten les excel·lències
de les noves tecnologies adoptades per aquests centres de divulgació
patrimonial, implementats pel Servei Nacional de Parcs. I entre les noves
tecnologies expositives s’esmenten les següents:

• la instal·lació d’una banda sonora, difosa per un altaveu ama-
gat sota una maqueta, que introduïa el parc i la visita; 
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• la utilització de maquetes amb mapes geogràfics en els quals
s’encenien petites llums elèctriques en prémer determinats
botons per indicar moviments de tropes;

• el recurs a produccions fílmiques que tractin de temes diversos.

Malgrat això, tant en aquells moments com ara, la utilització d’aquest
tipus de recursos no provoca sentiments unànimes d’entusiasme i adhe-
sió en tot el col·lectiu dels professionals de museus nord-americans. Des
de l’aparició d’aquestes noves eines, alguns d’ells pressenten amenaces i
inconvenients vinculats a la seva utilització i posada en exposició.

Cal no oblidar que va ser precisament en aquest període quan els Estats
Units es van consolidar i van difondre entre els professionals de museus
el corrent museogràfic conegut com la Interpretació, teoritzat per
Freeman Tilden, responsable de l’acció cultural dels parcs naturals nord-
americans durant aquests anys.

En la seva obra Interpreting Our Heritage, Tilden defineix la
Interpretació com «una activitat educativa que vol revelar la significa-
ció de les coses i les seves relacions a través de la utilització d’objectes
originals, de l’experiència personal i d’exemples més que no pas a tra-
vés de la sola comunicació de fets factuals (...). La interpretació, partint
de la simple curiositat, ha de desenvolupar aquesta segona per a enri-
quir l’esperit.» (Tilden, 1957) 

Així, d’acord amb Tilden, la interpretació és, abans de res, una didàcti-
ca del patrimoni dirigida al ventall més ampli possible de públic. Per als
seguidors d’aquesta tendència, la incorporació de les noves tecnologies
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4. Imatge de l’exposició «La Catalunya jueva» del
MHC. Fotografia: Museu d’Història de Catalunya
(Pepo Segura)



disponibles constitueix un mitjà per fer més didàctiques i més comuni-
catives les seves exposicions i, alhora, per estimular l’interès i la curio-
sitat dels seus visitants, veritable porta d’accés al coneixement.

El qüestionament del rol tradicional dels museus i les seves conse-
qüències en l’àmbit expositiu

La consolidació i l’èxit dels centres d’interpretació nord-americans
també són coetanis del desenvolupament dels primers parcs creats per
Disney (Disneyland, a Califòrnia, s’inaugurà el 1955) i de les grans
exposicions universals de Seattle (1962), Nova York (1964) i Mont-real
(1967), aquesta última especialment innovadora en la presentació de
nous conceptes i tècniques, muntatges audiovisuals i diaporames
(Stanton, 1997).

Tant uns com altres aportaren no poques novetats expogràfiques, espe-
cialment en el camp dels muntatges audiovisuals, que sens dubte influï-
ren decisivament en determinades formalitzacions museogràfiques des-
envolupades en els anys successius, especialment en el context dels
museus de ciència i tècnica, com el famós Exploratorium de San
Francisco, inaugurat el 1969.

Però la radical transformació museogràfica que molts museus europeus i
nord-americans experimentaren a partir d’aquests anys, i especialment la seva
predisposició a fer ús dels nous recursos tecnològics en experimentació en
parcs temàtics i exposicions universals, no es pot explicar únicament per sim-
ple mimetisme. Sens dubte hi intervenen altres factors de tipus més teòric i
filosòfic, com una nova conceptualització de l’exposició com a mitjà de
comunicació i, sobretot, del rol i de la missió social i educativa del museu.

La reivindicació del nou paper social i educatiu dels museus es potencià
especialment en el transcurs de la dècada dels anys setanta, en bona mane-
ra a causa de l’impuls dels museus i dels museòlegs adscrits al moviment de
la Nova Museologia. Entre aquests podem destacar el museòleg John
Kinard, director del cèlebre Anacostia Museum de Washington DF, un dels
primers museus nord-americans dedicats a recuperar la memòria de la
comunitat afroamericana. L’any 1971, Kinard afirmava:

«Els museus han d’ensenyar quines són les possibilitats de resol-
dre els problemes de la nostra societat mitjançant exposicions que
fomentin la reflexió dels seus visitants, però també la seva emo-
ció. Les exposicions no tan sols ofereixen una experiència d’a-
prenentatge, sinó també de plaer.» (Kinard, 1971)

Finalment, en aquest procés de transformació, també cal considerar l’e-
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5. Imatge del Palau de Belles Arts, seu de
l’Exploratorium de San Francisco, reflectit en una
bombolla. © de la fotografia: Nancy Rodger
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mergència d’una nova cultura del lleure que determinarà unes noves
pautes de consum cultural.

DEL «MUSEU DIDÀCTIC» AL MUSEU «INTERACTIU»

La modernització de les tècniques expositives desitjada per la nova
museologia entrarà en una etapa decisiva a partir de la dècada següent,
especialment amb l’aparició en el mercat i la generalització de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació.

A banda dels muntatges i espectacles audiovisuals ja coneguts, però ara
incorporant-hi totes les possibilitats aportades per les noves tecnologies,
es desenvoluparan nous tipus de productes multimèdia de caràcter inter-
actiu, com els primers videodiscos interactius amb múltiples escenaris,
les interfícies numèriques en interacció amb objectes reals, les interfícies
immaterials que permeten una acció a distància, o els primers desenvo-
lupaments de realitat virtual.

La introducció i l’ús massiu d’aquestes tecnologies tingué lloc, com sem-
pre, als museus i centres de ciència i tècnica. Concretament, en el con-
text europeu, l’obertura al públic el 1986 de la nova Cité des Sciences et
de l’Industrie de la Villette (CSI), a París —si bé no hi ha unanimitat en
la seva consideració com a museu—, constituí una fita important en la
popularització de l’ús expositiu d’aquestes noves tecnologies.

Encara que d’una manera més tímida i lenta, els museus de societat tam-
poc no restaren al marge d’aquest procés. Una institució especialment
influent per la seva museografia innovadora, en la qual les noves tec-
nologies ocuparan un lloc central, serà el Musée de la Civilisation de
Québec, inaugurat el 1986.

Pel que fa als museus d’art, l’ús de noves tecnologies s’introduirà més
mitjançant la presentació d’exposicions amb les obres de caràcter audio-
visual i multimèdia d’alguns artistes que no pas mitjançant la seva uti-
lització per a finalitats informatives o didàctiques (Popper, 1993).

A partir d’aquest moment, els plats forts de l’oferta expositiva «a la
moda» seran els punts multimèdia interactius, amb finalitats informati-
ves o de joc. I un nou concepte, el d’interactivitat, constituirà l’eix cen-
tral de l’activitat expositiva dels museus, que progressivament incorpo-
raran a les seves presentacions aquest tipus de noves tecnologies, amb
la qual cosa fascinaran el gran públic i especialment les noves genera-
cions. De l’època del «museu didàctic» dels seixanta i setanta es passarà
a l’època del «museu interactiu».
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6. Imatge de l’Exploratorium de Sant Francisco.
Cultura de l’aprenentatge a través d’entorns tecno-
lògics. © de la fotografia: Amy Snyder



La incorporació progressiva de les tecnologies i els productes multimè-
dia a les exposicions reactivarà la vella escissió que, des del principi dels
anys trenta del segle XX, semblava perfilar-se entre els partidaris de les
velles i noves tecnologies expositives i, en particular, entre els partida-
ris de les exposicions centrades únicament i absoluta en els objectes i
aquells més interessats en la didàctica i el visitant. Els primers estudis
d’avaluació de l’ús i de la recepció per part del públic d’aquestes noves
tecnologies en contextos expositius contribuiran a animar aquest debat,
aportant-hi, segons els casos, arguments a favor o en contra.

A partir de mitjan dècada dels noranta, l’aplicació i el desenvolupament de
noves tecnologies en les exposicions estarà condicionat per dos nous factors:
d’una banda, la banalització dels ordinadors personals, els CD i DVD interac-
tius, les consoles de joc i l’accés a Internet; de l’altra, la creació de nous parcs
temàtics, molt atractius per al gran públic, que constituiran una atractiva
alternativa de lleure davant els museus i les exposicions convencionals.

Aquesta constatació impulsarà una nova reflexió en el camp de la muse-
ografia i determinarà l’aparició de noves estratègies i productes multi-
mèdia en determinades exposicions, com la posada en escena dels pro-
ductes multimèdia, la interpenetració de l’espai real i de l’espai virtual,
els sistemes immersius, etc.

Tal com indica Dominique Botbol en un article sobre els nous mitjans de
comunicació a la CSI, al començament del segle XXI: «Ja no n’hi ha prou
amb la interactivitat: l’espectacularitat, l’emoció, la companyonia i la
interacció col·lectiva convergeixen al museu. El cos i tots els sentits del
visitant són requerits. La seva visita ha de constituir una experiència
memorable.» (Botbol, 2003)

Finalment, la generalització de l’ús d’Internet durant l’última dècada
possibilitarà l’aparició i la difusió en la xarxa dels museus i de les expo-
sicions virtuals d’una nova tipologia de museu i de producte expositiu
encara mal conegut i poc explotat (Arseneault, 2003).

EXPOSAR, EXPOSAR-SE…

L’any 1965, el museòleg suís Jean Gabus afirmava:

«Tota exposició és, o hauria de ser, un assaig d’humanisme i un
espectacle. Tècnicament és, en suma, una composició en la qual
els elements es denominen forma i matèria de l’objecte, colors,
jocs de llums (…). En aquest aspecte físic s’integra, ben entès, l’as-
pecte intel·lectual dels temes, un pensament didàctic, és a dir, una
estructura, una cronologia dels fets i una certa recerca d’ecos poè-
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tics que hauria de crear, com per a tota obra d’art autèntica, el
miracle de la transmissió a través dels objectes morts, de les emo-
cions de la vida.» (Gabus, 1965)

Explicar millor, fer comprendre, donar a veure…, però també, com rei-
vindicava l’esmentat autor, seduir, emocionar o divertir: l’aplicació de
les noves tecnologies a les exposicions pot constituir un instrument efi-
caç per assolir aquests objectius.

Cada museu, en funció dels seus públics destinataris, potencials o reals,
dels seus recursos econòmics, tècnics i humans, de les seves tradicions
museogràfiques i, finalment, dels seus principis i valors, s’ha de dotar
d’un llenguatge museogràfic propi. En aquest procés, la utilització de les
noves tecnologies constitueix un recurs més que els museòlegs han d’a-
prendre a utilitzar correctament, sempre subordinant-lo al servei dels
missatges que desitgen transmetre i adequant-lo a les necessitats i a les
expectatives dels públics als quals es dirigeixen.

La correcta utilització d’aplicacions de noves tecnologies en els contex-
tos expositius constitueix un dels reptes més importants que han d’a-
frontar els museus i els conceptors d’exposicions del principi del segle
XXI. I és que exposar sempre ha estat, és i serà exposar-se…
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UN PATRIMONI ESTÈS EN EL TERRITORI

Amb la perspectiva de vint-i-cinc anys d’ajuntaments democràtics,
podem afirmar que la normalització cultural de pobles i ciutats portada
a terme ha significat l’impuls més important per a la recuperació cultu-
ral del país. I això, malgrat les dificultats derivades del desordre com-
petencial que ha propiciat certa inhibició de les instàncies administrati-
ves superiors, i del fre que, sobretot els primers anys, ha representat
haver d’esmerçar recursos en la reconstrucció de les ciutats i pobles, des
de les bases més elementals de l’economia, l’urbanisme o la sanitat. 

Els museus, com a exemple representatiu d’equipament especialitzat en la
gestió del patrimoni cultural, han patit en aquests anys transformacions
diverses, i han passat de ser considerats espais de representació simbòlica a
repensar-se com a espais d’intercanvi i comunicació d’experiències, amb
una clara funció social integradora. Aquesta funció, evident en termes
generals, es fa encara més òbvia en els anomenats museus de territori o de
ciutat, que prenen la memòria de l’espai com a objecte museístic primordial.
Dels més de 300 museus i col·leccions oberts al públic que consten a la Guia
de museus de Catalunya editada l’any 1999, la majoria són de gestió muni-
cipal (Guia...,1999). Un estudi presentat dos anys abans assenyalava que el
79% dels museus de Catalunya tenien un finançament, i un model de ges-
tió, majoritàriament municipal, i que el 47% es trobava en poblacions
menors de 10.000 habitants (Jornada Museus i Patrimoni..., 1997).
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Con la perspectiva de veinticinco años de ayunta-
mientos democráticos, podemos afirmar que la nor-
malización cultural de pueblos y ciudades que se ha
llevado a cabo ha significado el impulso más
importante para la recuperación cultural del país. El
autor defiende el escenario local como marco idó-
neo para el desarrollo de proyectos de dinamización
del patrimonio cultural, potenciando la cooperación
entre el sector público y el privado, y reforzando la
capacidad de la Administración local o regional de
actuar como catalizador de todos los intereses. El
museo territorial es el que está en mejor posición
para abanderar la reconversión del sector patrimo-
nial que habrá de permitir transformar lo que hasta
ahora han sido los productos patrimoniales clásicos,
de finalidades exclusivamente simbólicas, en autén-
ticos servicios públicos de calidad dirigidos al con-
junto de los ciudadanos.

Looking back after twenty-five years of democra-
tic city councils, we can say that the cultural nor-
malisation of our people and cities has been the
most important stimulus for the cultural recovery
of the country as a whole. The author defends the
local setting as ideal for developing projects to
bring cultural heritage to life, encourage co-ope-
ration between the public and the private sectors,
and reinforce the capacity of local and regional
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1. Vista de l’exposició «L’Altra vida de les armes», un projecte de cooperació entre diversos museus d’àmbit local, La Diputació de Barcelona i el Museu d’Història
de Catalunya. Fotografia: MHC (Enric Plana)



No hi ha dubte que les especials característiques de la història contem-
porània de Catalunya han influït en aquesta proliferació de museus que,
en la seva immensa majoria, «han estat fruit de l’activitat d’entitats cul-
turals, associacions, grups parroquials, col·lectius d’afeccionats, o d’al-
tres iniciatives voluntàries» (Marcet; Pardo; Solias, 1987). Una important
tasca de suplència que ha permès la conservació del patrimoni cultural
i el manteniment dels signes materials de la nostra història. 

A partir de 1979, a escala local, i de 1980 a tot país, s’inicia el camí ins-
titucional  per a la recuperació de la memòria com a bé col·lectiu: «la
festa i els museus esdevingueren instruments privilegiats, l’un per asso-
lir la reconquesta de l’espai públic, que havia romàs confiscat durant la
dictadura, l’altre per satisfer l’ànsia d’autoafirmació de la identitat a
escala microlocal» (Iniesta, 1995). Aquests primers anys que van des de
l’arribada de la democràcia fins a meitats dels vuitanta són testimoni de
l’aparició o transformació d’un munt d’iniciatives cíviques i públiques a
favor de la recuperació de les arrels pròpies. En aquest marc, els museus
locals de titularitat municipal esdevingueren importants instruments de
gestió i difusió del patrimoni cultural català. Amb major o menor
col·laboració de la Generalitat, però sempre amb un esforç financer
municipal considerable, en el període 1980 /1990 es renovaren, crearen
o refundaren (a partir de la municipalització de la gestió) bona part dels
equipaments que s’han posat al capdavant de la reflexió museística de
Catalunya. Aquestes accions van portar associada la professionalització
dels equipaments culturals especialitzats, al mateix temps que consoli-
daven una nova concepció del patrimoni integrat en el conjunt de les
polítiques culturals de la ciutat, com a motor dinamitzador del territori
(Collin et al.; 1993). 

Aquest és el panorama quan s’aprova la Llei de museus l’any 1990, amb
la qual tothom coincidia a afirmar que s’obria un nou període d’espe-
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public administrations to act as catalysers of all
interests. Territorial museums are the institutions
best placed to lead this recovery of the heritage
sector. A recovery which will enable the transfor-
mation of what up to now have been classical
heritage products, with exclusively symbolic refe-
rences, into real quality public services for all our
citizens.
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2. Imatge de l’exposició «L’Ebre, camí de l’aigua»,
en la seva presentació al MHC. Fotografia: MHC
(Pepo Segura)



rança caracteritzat per la capacitat d’ordenar «el mapa museístic de
Catalunya i  sistematitzar una acumulació d’iniciatives atomitzades,
forçadament inconnexes durant molts anys» (Parès, 1993). Però, tant la
Llei de museus, com la posterior del patrimoni cultural català de1993,
van deixar les polítiques locals de patrimoni força desateses i en plena
crisi motivada, en part, per la manca d’un efectiu marc reglamentari que
assenyalés drets i deures, així com les fórmules operatives de finança-
ment i gestió.  Bona part dels responsables polítics locals afirmaven que
no s’havia portat a terme una política coherent i racional de desplega-
ment museístic que prioritzés projectes, inversions en el territori,  i
recursos tècnics i econòmics necessaris per executar, en termes reals, el
que la llei establia (Jornada Museus i Patrimoni ..., 1997). 

Malgrat això, els museus locals van continuar desenvolupant i moder-
nitzant les seves polítiques de patrimoni a partir, quasi exclusivament,
dels recursos econòmics municipals. A mesura que avançava el decenni
dels noranta, responsables polítics i professionals del patrimoni cercaren
noves formulacions per fer viables les polítiques desenvolupades fins
aleshores i garantir-ne el futur, i apostaren per nous models de coope-
ració i intercanvi, indicis d’un canvi de rumb i de mètode a la recerca
d’unes polítiques patrimonials autosostenibles, socialment i econòmica-
ment. Un procés de reconversió  que s’ha fet força evident en ciutats
com Mataró, Sabadell, Badalona o Gavà, entre moltes altres. En aques-
ta línia estratègica, el museu local es va refermar com un equipament
cultural especialitzat capaç de vetllar per la correcta regulació de les
activitats relacionades amb la conservació del patrimoni cultural local
(plans especials, normes subsidiàries de planejament, cartes arqueològi-
ques...), i com a centre promotor de la memòria de la seva comunitat.
L’Informatiu dels Museus de Sabadell afirmava que «els museus són una
peça fonamental per articular la política local del patrimoni», capaços
de realitzar una lectura patrimonial de la ciutat i incorporar en el seu
discurs museogràfic tots els elements patrimonials immobles i la relació
dels museus amb la ciutat, més enllà dels objectes mobles que confor-
men els seus fons (Museus de ..., 1998).  Trobem, doncs, arreu del terri-
tori, processos de reconversió dels conceptes estàtics del patrimoni cul-
tural cap a veritables motors de canvi econòmic i social. Un esforç,
recolzat en la iniciativa municipal, que ha permès equipaments culturals
d’alt nivell (Cardedeu, Mollet, Igualada,...), amb taxes d’autofinançament
superiors al 50% (Cercs, Capellades, Argentona,...) i, en general, mante-
nir uns serveis de qualitat adreçats al conjunt del ciutadans. Per citar
tres exemples: Cerdanyola del Vallès, ciutat metropolitana que als anys
setanta semblava haver enterrat la memòria sota el pes del formigó i
que, actualment, disposa d’uns programes de divulgació i de recupera-
ció de la memòria, i amb una potent xarxa d’equipaments destinada a
conservar-la: Museu Ca n’Ortadó (inaugurat el 1998), jaciment ibèric de
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Ca n’Oliver (obert al públic el 1999), arxiu municipal (inaugurat l’any
2000); l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, al Pallars Sobirà, iniciativa de
cinc ajuntaments i el Consell Comarcal, que l’any 1994 inaugurava la
seu central a Esterri, amb l’objectiu de recuperar i conservar el patrimo-
ni d’una societat agroramadera i que, alhora, entenia el patrimoni cul-
tural com un element significatiu de la dinamització cultural i econò-
mica de la societat aneuenca. O bé, el Museu de les Mines de Cercs,
inaugurat l’any 1999 per iniciativa d’un ajuntament de poc més de 1.400
habitants, que l’any 2002 superava els 42.000 visitants i una taxa d’au-
tofinançament superior al 50%, al mateix temps que esdevenia un veri-
table promotor de dinàmiques patrimonials a l’Alt Berguedà. Es tracta
només de tres casos, tan allunyats conceptualment i metodològicament
com es vulgui, però amb un punt de coincidència: l’empenta i la inicia-
tiva local per tirar endavant els projectes. 

De tot el que hem dit, sembla clar que els museus territorials catalans
són bàsicament de titularitat pública, majoritàriament municipal, i que
les dinàmiques de renovació dels darrers decennis han comportat una
certa especialització que, si hom les interpreta en conjunt, donen una
autèntica visió nacional del patrimoni cultural català. No és la trans-
cendència i el valor de les col·leccions i els béns que conserven, tot i que
també, sinó la diversitat de matisos i lectures que permeten allò que els
fa especialment rellevants. 

LES POLÍTIQUES DE PROXIMITAT, UN INSTRUMENT DEL MÓN
LOCAL

Aquesta és la realitat que portava al regidor vigatà Xavier Solà a recla-
mar una legislació clara i a favor del reconeixement de l’autonomia
municipal respecte del seu patrimoni (Solà, 2000). Aquesta reclamació

132 PATRIMONI CULTURAL I ADMINISTRACIÓ LOCALMuseologies

5 6

5. Museu de Badalona: Fotografia. Museu de Badalona.
6. Farmàcia Balvey. Arxiu Fotogràfic Museu-Arxiu
Tomàs Balvey, Cardedeu.



del principi de subsidiarietat, atès que «el patrimoni nacional català
depèn en gran mesura dels petits museus, els que poden intervenir de
manera eficient sobre el territori (per raons de proximitat) o que tenint
un caràcter monogràfic poden concentrar-se molt a definir i executar
una política altament operativa» (Espadaler, 2000), esdevé un dels dèfi-
cits més peremptoris de tot el període esmentat i una necessitat real
encara avui. Un recent document de treball elaborat per la Federació de
Municipis de Catalunya aquest any 2005 ho torna a expressar de forma
contundent quan afirma que «a mesura que les polítiques culturals han
anat assumint major centralitat en els programes d’actuació dels poders
locals, la pressió de les demandes i la responsabilitat dels ajuntament
ha crescut considerablement.... El cas de la cultura és un dels sectors en
què aquesta situació és més evident: les responsabilitats de proveir ser-
veis públics culturals recau en els àmbits superiors de govern però les
mancances recauen sobre els ajuntaments» (10 criteris per a ..., 2005).
Per aquest motiu es reivindica un major equilibri entre l’autonomia de
les administracions locals i l’encaix amb els sistemes generals, atès que
és el sector cultural de l’administració local qui rep la major part de les
demandes ciutadanes i qui menys recursos disposa, tant d’ordenació,
com tècnics o econòmics. Per altra banda, un recent estudi sobre la des-
pesa de caràcter discrecional dels ajuntaments, elaborat per l’Institut
d’Economia de Barcelona i la Diputació de Barcelona, assenyala que
aquesta se situa en un 33% de la despesa municipal de caràcter no obli-
gatori. I que la quota de la cultura representa un 18,6%, és a dir 45,6€
per habitant, dels quals 6,7€ estan relacionats amb el patrimoni cultu-
ral (Institut d’Economia de Barcelona, 2004). Sens dubte, una major
precisió en la definició de les responsabilitats dels ajuntaments en rela-
ció amb el patrimoni cultural i sobre el seu finançament suposaria «un
salt qualitatiu històric no només pels ajuntaments sinó pel conjunt del
sistema cultural català que s’alimenta en bona part de la capacitat de
programació dels municipis» (10 criteris per a..., 2005)

L’aportació cultural dels municipis catalans ha estat bàsica en l’articula-
ció de l’estat actual de la Catalunya cultural tot i que, encara, hi ha
molta feina per fer, tant en termes quantitatius com qualitatius, fet que
dificulta la utilització efectiva del patrimoni cultural com a recurs diri-
git a l’ús ciutadà i al desenvolupament i promoció econòmica de les ciu-
tats i dels pobles. Tal com recollien les conclusions dels treballs realit-
zats per la Taula de Regidors de la Diputació de Barcelona (DD.AA,
Cultura i ..., 2000), cal repensar el sector, globalment, sobre la base de
simplificar el marc normatiu, garantir l’aplicació del principi de subsi-
diarietat i d’autonomia local i dissenyar fórmules de finançament. En
definitiva, establir un pacte institucional que garanteixi el suport tècnic
de la gestió del patrimoni cultural del país, reconeixent que aquest està
estès per tot el territori. En cas contrari, i malgrat la reglamentació legal,
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continuaran apareixent experiències i equipaments dedicats a la memò-
ria, a la conservació del patrimoni i a la divulgació històrica – siguin
museus, arxius, centres d’interpretació o el que es vulgui -, sense capa-
citat de desplegament ni possibilitat d’acomplir la seva funció. 

NOVES ESTRATÈGIES DES DEL TERRITORI

Evidentment, no tot depèn de les administracions públiques, el seu grau
d’autonomia i el finançament que s’assoleixi. Cal, a més, repensar els
models de gestió, conservació i divulgació del patrimoni cultural català.
En l’entorn actual, per garantir la qualitat de vida, és més necessari que
mai que els territoris reflexionin sobre la situació, dissenyin amb con-
sens l’escenari de futur desitjat i, d’acord amb això, defineixin les estra-
tègies de  futur més adequades (Forn, 2004).  Una gestió adequada del
patrimoni cultural, en el marc de plans estratègics, ha de permetre
posar-lo al servei del conjunt de la comunitat, tot vinculant-lo a les sin-
gularitats locals, i aprofitar adequadament la seva capacitat didàctica
com a eina de comunicació i aprenentatge. 

Però, al mateix temps, el patrimoni cultural pot esdevenir un aspecte nucle-
ar de les estratègies de desenvolupament sostenible del territori, sobretot en
clau d’atracció turística, i per la capacitat de generació de recursos induïts
alhora és, potencialment, generador de nous perfils professionals i nous
jaciments  d’ocupació. Per tant, orientar les estratègies de preservació del
patrimoni cultural local en termes de promoció econòmica i social és una
prioritat en la mesura que afegeix valor econòmic i cohesió social al terri-
tori. La gestió del patrimoni cultural i de la memòria històrica, des d’una
perspectiva municipal, pot ser un potent instrument per fomentar la cohe-
sió social i, alhora, un incentiu per a la promoció econòmica del territori,
en la línia de la sostenibilitat cultural i la qualitat de vida. Però aquesta
opció instrumental dels usos i funcions del patrimoni, perfectament legíti-
ma,  no pot amagar la significació social que comporta treballar sobre els
espais de la memòria: espais físics –el paisatge urbà- i espais simbòlics –les
vivències, els records, les percepcions-. En aquest sentit, les actuals tendèn-
cies que vinculen oci i cultura com a expressions diferents d’un mateix dis-
curs comporten, sovint, una mercantilització del producte patrimonial no
exempta de perills. Cal no caure en el parany de convertir la memòria en
un element exclusiu de consum. Cal rebutjar les polítiques culturals aferra-
des a l’espectacle i al consum.

El desenvolupament a través del patrimoni cultural no té només un efecte
equilibrador davant les dificultats d’altres sectors econòmics tradicionals,
ans al contrari, pot esdevenir un veritable eix d’innovació econòmica,
sobretot en l’àmbit rural o en les poblacions petites. Es tracta de posar en
xarxa les iniciatives locals que cerquen la creació d’un desenvolupament
econòmic sostenible a partir dels efectes d’arrossegament que la valoritza-
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ció dels recursos patrimonials té sobre altres sectors: el turisme, l’activitat
industrial/artesanal  tradicional de qualitat, els edificis, els llocs de treball
relacionats amb la millora de la qualitat de vida i l’entorn. 

L’escenari local és el marc idoni per al desenvolupament de projectes de
dinamització del patrimoni cultural, tot potenciant la cooperació entre
el sector públic i el privat, i reforçant la capacitat de l’Administració
local o regional d’actuar com a catalitzador de tots els interessos. El
museu territorial és el que està en millor posició per abanderar la recon-
versió del sector patrimonial que haurà de permetre transformar el que
fins ara han estat els productes patrimonials clàssics de finalitats exclu-
sivament simbòliques en veritables serveis públics de qualitat adreçats
al conjunt dels ciutadans.
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Experiències





Una manera de presentar l’espai de Can Mario és referir-se a la idea de
procés en tres vies: passat, present i futur. De fet, el nucli del fons de la
Fundació Vila Casas projecta una idea de transformació en curs, una
potencialitat vers el futur, mentre el passat de l’edifici ha estat superat per
donar pas a un altre plantejament i funció. Quan l’any 1900 es va fundar
a la població empordanesa de Palafrugell l’empresa surera Miquel i Vinke,
hauria estat difícil imaginar la tasca d’adaptació realitzada per l’arquitec-
te Joan Llopis, o sigui, la manera d’obtenir un espai que respectés la situa-
ció i el caràcter original de l’edifici amb les exigències museogràfiques
d’una instal·lació que exposa una col·lecció de pintures, escultures i foto-
grafies. Adaptar les naus de la fàbrica surera per aconseguir un equilibri
entre les obres exposades i les infraestructures necessàries ha estat el repte
de l’arquitecte.

La seu actual de Can Mario, l’espai de la Fundació Vila Casas, formava
part històricament d’un conjunt d’edificis, i l’anomenada torre de les
aigües, construïts entre 1900 i 1905 per l’arquitecte barceloní General
Guitart i Lostalo. Els detalls modernistes que es poden veure a la façana
del que serà en un futur el Museu del Suro, encara per inaugurar, i els ele-
ments decoratius, tant l’enreixat de la barana com l’acabament superior
de la torre, fan d’aquest conjunt un referent important. A la dècada dels
anys 30, la fàbrica batejada com a Manufacturas del Corcho SA es con-
verteix en filial d’una empresa americana i passa a anomenar-se
Manufacturas de Corcho Arsmstrong, primer, i Arsmstrong World
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Can Mario, del suro a l’art

GLÒRIA BOSCH
Directora d’Espais d’Art de la Fundació Vila Casas

Una manera de presentar el espacio de Can Mario
es referirse a la idea de proceso en tres vías: pasa-
do, presente y futuro. De hecho, el núcleo del
fondo de la Fundación Vila Casas proyecta una
idea de transformación en curso, mientras que el
pasado del edificio ha quedado superado para
dejar paso a otro planteamiento y función. Cuando
el año 1900 se fundó en la población ampurdane-
sa de Palafrugell la empresa de corchos Miquel i
Vinke, habría sido difícil imaginar el trabajo de
adaptación realizado por el arquitecto Joan Llopis,
o sea, la manera de conseguir un espacio que res-
petase el carácter originario del edificio con las
exigencias museográficas de una  colección de
pinturas, esculturas y fotografías. Adaptar las
naves de la fábrica de corcho para obtener el equi-
librio entre las obras expuestas y las infraestructu-
ras necesarias ha sido el reto del arquitecto.

One way of presenting the space at Can Mario is by
thinking of a three-track process: past, present and
future. In fact, the nucleus of the Vila Casas
Foundation collection projects the idea of a trans-
formation in progress, with the building’s past
giving way to its new approach and purpose. When
the Miquel i Vinke corkworks was founded in the
Emporda village of Palafrugell in 1900 it would
have been difficult to imagine the adaptation work
carried out by architect Joan Llopis. Specifically,

1

1. Detalls modernistes de la façana de l’edifici de Can Mario, a Palafrugell , un nou espai de la Fundació Vila Casas dedicat a l’exposició de l’art. © de la fotografia:
Narcís Santamaria



Industries SA, més tard. És en els inicis dels anys 90 que s’abandonen els
edificis principals de Palafrugell i l’any 1995 Arsmstrong es ven la seva
darrera secció relacionada amb el suro. Avui, aquest edifici permet unificar
el fons de la col·lecció de la Fundació Vila Casas a través de quatre naus de
gairebé 3.000 metres quadrats. Un gran vestíbul ens permet accedir a la
mostra d’escultures i als espais per a exposicions temporals, en la planta
baixa de l’edifici; mentre que les col·leccions de pintura i fotografia es tro-
ben a la primera planta. La resta dels espais són d’ús intern (magatzems,
despatxos, biblioteca...), però també hi ha una sala destinada a exposicions
temporals, amb un accés extern, independent de la resta de l’edifici, que  -
a partir d’un conveni signat amb l’Ajuntament de Palafrugell- ens oferirà
una programació d’artistes locals o vinculats a la comarca.

ELS MATERIALS: LA VEU, LA IMATGE I EL DOCUMENT

Les sales temporals de Can Mario ocupen tota una nau i són polivalents
perquè permeten l’adaptació als diferents muntatges d’exposicions, però
també engloben la idea apuntada al principi del text. Una mediateca per-
met accedir al document en present (totes les mostres que s’estan fent en
els diferents espais (VolART a Barcelona i Palau Solterra a Torroella de
Montgrí) i en passat ( el recull, a través d’un menú, de totes les activitats
anteriors, així com un  vídeo que estableix el pont amb el que és avui Can
Mario, amb tot el procés de transformació històric de l’edifici). Pel que fa
al futur, ens ho dóna el mateix espai d’exposicions, obert a diferents plan-
tejaments, lectures i relectures de l’art contemporani.  La reflexió sobre el
mateix espai de Can Mario ens fa pensar en la idea de procés permanent,
en aquest trànsit de ser en el temps que provoca un estat provisional i efí-
mer com a contínua reelaboració de continguts. Sí que plantegem un con-
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just how he would achieve a space that respects the
character of the original building while meeting
museological requirements for a collection of pain-
tings, sculptures and photographs. Adapting the
naves of the cork factory to strike a balance betwe-
en the works exhibited and the necessary infras-
tructures has been quite a challenge for its archi-
tect.
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cepte i unes finalitats concretes, però el resultat, d’acord amb la mateixa
mobilitat del procés creatiu, mai no és el mateix.

LA VEU I LA MIRADA DEL COL·LECCIONISTA

Quan ens trobem davant d’una col·lecció d’obres exposades i distribuïdes per
espais, la temptació és d’ordenar-les d’acord amb el fitxer que guardem a la
memòria, però el més significatiu a l’hora de valorar-la és pensar en una veu
que actua com a mirada, la del col·leccionista, i com es pluralitza la seva visió
a través d’unes obres que també són testimoni d’una activitat, d’un temps...
Una veu ens convoca altres veus que, més enllà de la significació del context,
de l’època, de les tècniques, es transformen en fragments, en memòries d’una
cronologia que va dels anys 60 fins a l’actualitat. La tria té a veure amb la
presència que hi ha a tot darrere i no cal cercar temptatives per reagrupar o
classificar. De fet, no són importants les designacions de lloc o de procés, i
qualsevol indici en aquest sentit seria una reducció.

La iniciativa de construir col·lecció d’obres i d’espai per oferir-les a un
públic és el desig individual, privat, d’algú que ha aconseguit un encon-
tre, un punt de trobada amb el món de l’art, però també d’algú que ha
assumit un paper protector amb l’artista i el públic. L’encert ja és el mateix
encontre i la capacitat de sorprendre’ns amb el seu diàleg, un diàleg on es
fonen passions que poden ser oposades i diverses, on sempre hi ha una
veu a seguir: la del col·leccionista.

Els criteris d’elecció amb els quals es conforma una col·lecció privada,
com és en aquest cas la d’Antoni Vila Casas, són subjectius. La diferència,
la pluralitat, l’eclecticisme que exerceix la seva pròpia visió és el que per-
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2 i 3 i 4. Vista exterior de les naus de Can Mario,
un conjunt industrial recuperat per a usos artístics.
© de la fotografia: Narcís Santamaria



met establir dues vies d’evolució: la que es basa en els postulats de tradi-
ció i modernitat ( i té a veure amb la seva pròpia cronologia); i la que es
deixa seduir per altres fronts contemporanis, oferint-nos una capacitat
d’emoció i de sorpresa permanent... Per aquesta raó, hi ha una convivèn-
cia entre diferents aspectes: la tradició i la renovació, lligada als com-
panys de generació, i l’emergència, aquelles propostes que descobreix pas
a pas des d’un vessant subjectiu. En definitiva, la complicitat que pot esta-
blir ponts entre les obres d’un Antoni Tàpies, Ràfols Casamada, Hernandez
Pijuan, Eudald Serra, Guinovart..., amb les de Mayte Vieta, Margarita
Andreu, Mario Pasqualotto, Antoni Marqués... Una evolució que confirma
el que ha estat assumit al llarg del temps i alhora el risc d’allò que, per a
ell, és encara un assumir. El seu repte és reunir aquestes aparents contra-
diccions que tenen com a eix la pluralitat d’opcions, la suma, i convertir-
les en patrimoni. D’aquest conjunt surt la unitat de la seva col·lecció.

QUÈ ÉS CAN MARIO: LES INTERPRETACIONS A PARTIR D’UNA
COL·LECCIÓ

Desprotegit, a la intempèrie, en silenci, l’home contemporani crea el seu
propi món. Aquest punt és evident no tan sols en la mirada del col·lec-
cionista, sinó en la dels artistes representats, en una progressió de veus
que s’impliquen en un mateix diàleg. Dialogar a partir de temes genèrics
és el que volem; parlar de fronteres interiors i exteriors, parlar d’allò que
s’oculta als ulls, de la mirada, però també de les evidències. De fet, valo-
rar la col·lecció i la multiplicitat com a conseqüència d’una àmplia pano-
ràmica on el més important és la diferència, perquè la igualtat també s’ha
de buscar en els termes de la representació de l’art i aquesta igualtat vol
dir respecte per la diferència, el que de veritat enriqueix el nostre món de
percepcions diverses i de significats que, de manera indissoluble, viuen
filtrats en l’existència. És des d’aquest observatori on cerquem la mirada
atenta de l’espectador perquè es pugui reconèixer i retrobar.

D’acord amb els objectius de la Fundació, la rehabilitació del patrimoni
arquitectònic i la promoció dels artistes són el més important. Enfocat
així, Can Mario, tot i ser la seu on es condensa la col·lecció, els seus mun-
tatges tenen un caràcter anual i, de manera rotativa, es podrà veure aquest
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conjunt d’interpretacions del fons. L’espai es complementa amb el Palau
Solterra de Torroella de Montgrí, on cada any es presenten deu exposi-
cions monogràfiques d’artistes i obres que pertanyen a la Fundació, men-
tre l’Espai VolART ofereix la possibilitat de fer un projecte concret. És
l’autor qui ens dóna altres aspectes inèdits del seu treball i ens permet
seguir alhora la seva evolució creativa.

Què trobem en el muntatge de Can Mario? El contrast que ens acosta a
obres que relacionen la natura amb la terra, el cos, la ficció..., però també
un procés de descoberta que ens enfronta amb la mateixa idea de l’artis-
ta, el que amaga i el que mostra en cada obra, un sentit ampli que va des
d’aspectes relacionats amb el cos humà a les metàfores, els conceptes, el
mateix procés de treball..., per finalment instal·lar-nos en un diàleg obert
entre fronteres interiors i exteriors. El temps com a procés obert, desma-
terialitzat o no, segons s’utilitzin els elements que ens aboquen a la sole-
dat, fragilitat, interval, silenci, invisibilitat... De fet, tot és al llindar: el que
es veu del que no es veu, i a l’inrevés.
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5, 6 i 7 Espais interiors de Can Mario. © de la foto-
grafia: Narcís Santamaria
8. Imatge de l’antiga fàbrica de suro, actualment
Can Mario. © de la fotografia: Museu del Suro de
Palafrugell
9, 10, 11 i 12. Detalls de l’espai interior de Can
Mario. © de la fotografia: Narcís Santamaria
Foto 11 © de la fotografia: Museu del Suro de
Palafrugell
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L’evolució de la nostra societat en els darrers anys i el canvi econòmic i
cultural esdevingut han conduït cap a una major presa de consciència
col·lectiva sobre el valor cultural, històric, econòmic i  fins i tot senti-
mental del nostre passat i del llegat patrimonial que el representa. Així,
per exemple, s’ha fet palesa la necessitat d’emprendre accions que con-
dueixin a la revaloració dels nuclis històrics de les nostres ciutats; del
patrimoni arqueològic i monumental; d’edificis privats, entre d’altres. Així
mateix, l’actuació sobre els béns mobles, una bona mostra dels quals es
troba en les col·leccions dels museus i centres de cultura en general, ha
provocat també l’increment de l’activitat restauradora per tal de garantir
la conservació i exposició dels seus fons. Aquesta progressió ha compor-
tat la proliferació de múltiples agents que intervenen sobre el patrimoni,
tant públic com privat. Per tant, podem afirmar que ha crescut la neces-
sitat de conservar els béns materials i immaterials que constitueixen el
nostre patrimoni.

A Catalunya, l’augment de l’activitat restauradora no ha anat acompanyada
d’un increment dels instruments de recerca suficients que permetin asso-
lir els objectius de qualitat desitjables en aquests tipus de treballs. Ens
referim a la necessitat de disposar d’una base empírica de coneixement del
patrimoni sobre el qual intervenim per tal de garantir els resultats de l’ac-
tuació. Aquesta situació, entre múltiples factors, està ocasionada per les
mancances de cultura científica sobre la conservació i restauració de
molts dels professionals que hi intervenen; d’altra banda, per les defi-
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EL CETEC - Patrimoni: 
una proposta tecnològica per a 
la conservació del patrimoni
EQUIP CETEC-PATRIMONI
Salvador Borrós, Josep Girbal, Manuel Iglesias, José Luis Prada, Montserrat Pugès i Rosa Rocabayera

El CETEC- Patrimoni es una iniciativa auspiciada
conjuntamente por la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad Ramón Llull, a través,
por una parte, del Departamento de Biología
Animal, Biología Vegetal y Ecología de la Facultad
de Ciencias de la UAB; y, por la otra, del
Laboratorio de Ciencia de los Materiales del
Institut Químic de Sarrià de la URL, que parte del
resultado de diversas experiencias prácticas lleva-
das a cabo durante los últimos años, por parte de
geólogos, químicos, biólogos, historiadores del
arte, arqueólogos, arquitectos, restauradores, etc...
Desde este punto de partida se ha ido construyen-
do un espacio común en el cual la pluridisciplina-
riedad ha constituido el eje para entender y resol-
ver las diversas problemáticas derivadas de la con-
servación del patrimonio. 

CETEC- Patrimoni is an initiative founded jointly
by the Universitat Autònoma de Barcelona and the
Universitat Ramon Llull. The bodies involved have
been the Department of Animal Biology, Plant
Biology and Ecology of the UAB Science Faculty
and the Science of Materials Laboratory of the
Sarrià Chemical Institute of the URL. Their work is
based on the results of practical experiments carried
out in recent years on the conservation and resto-
ration of heritage by geologists, chemists, biolo-
gists, art historians, archaeologists, architects, res-

1

1. Efectes de l’heura sobre la pedra. Fotografia: CETEC



ciències en el desenvolupament de la legislació patrimonial que hauria de
regular l’activitat i vetllar en els aspectes metodològics de les actuacions.

És imprescindible que la situació es normalitzi i que tant des de les admi-
nistracions públiques de gestió com des dels organismes docents i d’in-
vestigació es vagin creant els serveis i les eines necessàries que permetin
assolir els nivells de treball desitjats. La professionalització de la restau-
ració a Catalunya haurà d’anar acompanyada d’aquests requisits si volem
assolir els nivells presents en altres indrets de l’Estat i d’Europa. Amb la
voluntat de contribuir-hi, neix el Centre de Tecnologia per a la Conservació
del Patrimoni.

EL CENTRE DE TECNOLOGIA PER A LA CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI

La iniciativa del CETEC-Patrimoni neix sota l’auspici conjunt de la
Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Ramon Llull, a tra-
vés, d’una banda, del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i
Ecologia de la Facultat de Ciències de la UAB; i de l’altra, del Laboratori
de Ciència dels Materials de l’Institut Químic de Sarrià de la URL. Altres
professionals vinculats al món de l’ensenyament, l’administració pública
i l’empresa privada, units però amb el comú denominador de l’interès per
la salvaguarda del patrimoni, completen l’equip humà del Centre. 

Val a dir que el CETEC-Patrimoni no és una iniciativa que parteix d’as-
pectes teòrics, sinó que és el resultat de diverses experiències pràctiques
de treball comú dutes a terme en els darrers anys, sempre a l’entorn de
tasques relacionades amb la conservació i restauració del patrimoni: des
d’estudis d’investigació a intervencions de restauració directes1; des de la
realització d’experiències docents2 a la creació de grups de recerca3, des
d’on geòlegs, químics, biòlegs, historiadors de l’art, arqueòlegs restaura-
dors, arquitectes... han anat construint un espai comú en el qual la pluri-
disciplinarietat ha constituït l’eix per entendre i resoldre les diverses pro-
blemàtiques derivades de la conservació del patrimoni. 

PER QUÈ UN CENTRE DE TECNOLOGIA APLICADA A LA RES-
TAURACIÓ?

La contribució de la ciència i la tecnologia a la conservació i restauració
del patrimoni ha obert, en els darrers anys, un ventall d’interrogants i
alhora de respostes, en molts aspectes relacionats amb el coneixement dels
materials objecte de restauració i dels procediments i tècniques emprats en
les intervencions. Així, el moment de la restauració ha esdevingut una
oportunitat inexcusable per aprofundir en el  coneixement històric de cre-
ació d’un element; per obtenir dades sobre la seva naturalesa i composi-
ció; per establir aproximacions cronològiques; per conèixer aspectes tec-
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torers, etc. From this starting point a common space
has been created where a pluri-disciplinary appro-
ach has been the key to understanding and resol-
ving some of the many problems arising from the
conservation of heritage. 



nològics de la seva fabricació, així com sobre l’origen i transformació de
la primera matèria; per establir relacions de comerç, influències estètiques
amb altres cultures, entre d’altres. Aquesta interrelació i acostament amb
altres disciplines ha fet possible també portar a terme estudis sobre les cau-
ses d’alteració dels materials que conformen el patrimoni, així com dels
agents i mecanismes que les han generat. Aquest fet és de summa impor-
tància per tal de determinar amb coneixement de causa el tipus d’interven-
ció a realitzar; per valorar la idoneïtat dels productes i tractaments de res-
tauració que caldrà emprar; per comprovar-ne l’eficàcia i el comportament
a llarg termini, entre d’altres. Un altre avantatge d’aquesta interrelació és el
fet constatable de la fabricació de nous productes i desenvolupament  d’e-
quips mecànics per facilitar tasques de restauració -neteja, sanejament, con-
solidació- o bé de conservació preventiva amb la creació d’equipaments de
condicionament climàtic, controls ambientals, entre d’altres. 

Des que al segle XIX es confeccionaren les primeres teories sobre la res-
tauració –arqueològica, estilística, científica, crítica- fins als postulats
més recents recollits en les diferents cartes internacionals sobre el tema i
subscrits per organismes reconeguts arreu, com ara la Unesco, l’Iccrom o
l’Icom, per posar algun exemple, el concepte restauració ha sofert nota-
bles modificacions. Des de postures tan contraposades que donen pas a
tendències conservadores fins a les lectures més intervencionistes, s’ha
anat desenvolupant una fórmula que podem dir que, d’alguna manera, les
enllaça i uneix: la necessitat d’emprar una metodologia científica de tre-
ball. Per dir-ho d’una manera ràpida, es tracta d’arribar a una comprensió
el màxim aprofundida de l’obra per tal de determinar, com si és tractés
d’una conseqüència lògica, el tipus d’intervenció a fer.

Portar a la pràctica això implica la conjunció de diferents disciplines sota
un objectiu comú. No es tracta tan sols de reunir molts professionals de
diferents àrees de la història o de les ciències que portin a terme treballs
que podríem anomenar sectorials i que més tard recollirà el restaurador, o
l’arquitecte per confeccionar una bonica memòria i potser, amb una mica
de sort, una publicació. Creiem que s’ha de fer un pas més enllà de mane-
ra que els coneixements adquirits des de cada àmbit es creuin i es con-
trastin per al mateix enriquiment del procés de restauració. 

La nostra experiència així ho constata. Així, hem portat a terme restaura-
cions aparentment rutinàries on, mitjançant un treball pluridisciplinari
com el que proposem, hem aconseguit establir cronologies per a la data-
ció d’un monument mitjançant l’encreuament de dades aportades des de
la recerca arqueològica i arquitectònica, la documental i la botànica.
Aquest és el cas del treball portat a terme a l’arc de Berà, on la colonitza-
ció liquènica d’oxalats va aportar dades cronològiques sobre antigues res-
tauracions que varen ser definitives en plantejar l’actual restauració.
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1 Algunes ponències a congressos i referències
bibliogràfiques poden servir d’exemple:

• Dating of biodeposits of oxalates on the Arc de
Berà (Tarragona). Radiocarbon, Vol 43 (2B):
637-645.  Arizona. USA. 2001.

• Interdisciplinary research methodology: Fungal
detection and other pathologies in extensive
collections of archival material. Fungi. A Treat
for People and Cultural Heritage through Micro-
Organisms. München.2001. 

• Estudio de las patologias del Retablo del Altar
Mayor de la Sé da Guarda. Estudos Património
Vol 3: 70-78. Lisboa. Portugal.2002.

• Use of Cold Plasma in Metallic Artifacts
Restoration-Conservation. 8th Congress

2 Màster de restauració d’edificis històrics organitzat
per la UB-UAB (1997-1998)

3 SAXUM- Diagnosi i tractament de la pedra  (1992-
1999)
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2. Laboratori del CETEC. Fotografia: CETEC



Altres exemples poden ajudar a entendre la necessitat de dur a terme una
metodologia autènticament científica de treball. La combinació de la
documentació històrica i cartogràfica amb la recerca geològica i de camp
ha permès conèixer molts jaciments i pedreres de monuments de
Catalunya, o si més no, enriquir amb noves dades les ja conegudes. 

L’observació detallada dels processos de deteriorament d’un material ens
pot també donar idea de l’ambient al qual ha estat sotmès. Les anàlisis de
crostes, eflorescències i formes d’alteració en general, així com l’estudi
experimental del comportament físic del material mitjançant assaigs de
laboratori, ens indiquen els agents i mecanismes d’alteració i la seva rela-
ció amb els paràmetres ambientals i climàtics que envolta un monument.
Això ens permet entendre com un determinat tipus de pedra o morter, per
la seva composició, porositat, capacitat d’absorció d’ aigua, per exemple,
és més alterable o desenvolupa determinat tipus de procés. 

La funció de l’equip que proposem des del CETEC-Patrimoni no ha d’aca-
bar, però, en el moment de la intervenció. És molt important que el segui-
ment de les intervencions es facin també des d’una òptica interdisciplinà-
ria. La sofisticació de determinats tipus de neteja com la microabrasió, la
utilització del làser o els tractaments amb plasma per posar alguns exem-
ples, han de comportar la realització i valoració d’assaigs i proves tant en
laboratori com in situ abans d’aplicar-se. El mateix passa amb l’aplicació
de productes químics com ara biocides, protectius, consolidants, hidrore-
pelents... creats per la indústria química moderna i sobre els quals no hi
ha encara prou experiència per fer-ne un ús sistemàtic, sense haver testat
prèviament el seu comportament. A més, aquests productes en general
tenen una durabilitat limitada que fa necessària una vigilància i un man-
teniment que cal també supervisar.
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3. Proves. Fotografia: CETEC
4. Pinus Sylvestris. Fotografia: CETEC



Per tot el que hem exposat fins ara, i amb la voluntat de contribuir des de
la vessant científica i tècnica a la conservació del patrimoni, l’activitat del
CETEC-Patrimoni se centra, en un futur immediat, en el desenvolupament
dels seus objectius bàsics:

• Oferir un servei d’assessorament i guiatge en projectes de res-
tauració i conservació per tal de fer efectiu un coneixement
aprofundit dels materials objecte de la intervenció; identificar
els  mecanismes i processos de degradació; proposar els mèto-
des i productes més apropiats per aconseguir una bona inter-
venció; oferir pautes de manteniment... Es tracta d’establir un
diàleg permanent, més enllà dels mateixos components del
Centre, entre els professionals implicats habitualment en inter-
vencions sobre el patrimoni: arquitectes, arqueòlegs, historia-
dors, arxivers, restauradors, aparelladors, museòlegs i altres

• Col·laborar amb empreses dedicades a la fabricació i desenvolu-
pament de nous productes i sistemes aplicats en les diferents
etapes de la restauració. Creiem que és molt important apropar
la universitat i la indústria per tal de desenvolupar conjunta-
ment treballs de recerca que  resolguin els problemes que aques-
ta darrera per si sola no pot abastar.

• Esdevenir un centre de referència en matèria formativa de pro-
fessionals dedicats a  la restauració. La nostra voluntat és obrir
les vies necessàries per tal de poder difondre tant l’experiència
del mateix centre com també transmetre experiències alienes,
però sempre amb el comú denominador d’aprofundir en el
coneixement de tots aquells aspectes relacionats amb el patri-
moni que intervenen en la seva conservació. 

Els nostres serveis estan oberts a tots els professionals que d’una o altra
manera treballen per la conservació, difusió, restauració i promoció del
patrimoni. Així mateix estem interessats a rebre les vostres consultes, sug-
geriments i experiències.
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5. Líquens sobre la pedra. Fotografia: CETEC
6. Procés d’ alveolització sobre la pedra. Fotografia:
CETEC
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Mitjançant l’article 2.2. del decret 2001/2004, de 24 de febrer, de rees-
tructuració parcial del Departament de Cultura, es varen atribuir al Museu
d’Història de Catalunya (MHC) les funcions que fins al moment desenvo-
lupava l’Oficina de Gestió de Monuments, en els termes que regulava el
Decret 176/1990, de 16 de juliol.

Per al Museu d’Història de Catalunya, aquesta decisió suposa un doble
repte: d’una banda, el museu esdevé responsable tant de la gestió tècnica i
administrativa com de la interpretació i difusió d’un conjunt de monuments
d’altíssim valor i interès tant des del punt de vista arquitectònic i artístic,
com històric, cultural i simbòlic; de l’altra, la institució fa un pas decisiu en
el seu projecte de desplegament i implantació territorial arreu del país.

Certament, assumir aquest doble repte ha determinat que el MHC hagi dis-
senyat i posat en marxa un pla d’actuacions que, dins del marc dels recur-
sos tècnics, humans i econòmics potencialment disponibles, orienti i
acomboï el seu treball durant els propers anys en relació amb el conjunt
de monuments dels quals ha esdevingut nou gestor i responsable.

ELS OBJECTIUS I LES LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIES

El nou pla de dinamització dels monuments dissenyat pel MHC per al perí-
ode 2004-2007 es desplega sobre la voluntat d’aconseguir fonamental-
ment tres objectius:

1. Garantir la correcta conservació dels valors arquitectònics, histò-
rics, culturals i artístics dels monuments sota la seva tutela.
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La nova política de monuments del
Museu d’Història de Catalunya
JUSÈP BOYA
Cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica del Museu d’Història de Catalunya

Desde el pasado 24 de febrero, se atribuyeron al
Museu d’Història de Catalunya las funciones que
hasta el momento desempeñaba la oficina de
Gestió de Monuments. 
Para el Museu d’Història de Catalunya, esta deci-
sión supone un doble reto: por una parte, el museo
se convierte en el responsable, tanto de la gestión
técnica y administrativa, como de la interpretación
y difusión de un conjunto de monumentos de altí-
simo valor e interés, tanto desde el punto de vista
arquitectónico y artístico como histórico, cultural
y simbólico; por otra parte, la institución da un
paso decisivo en su proyecto de despliegue e
implantación territorial en todo el país.
Ciertamente, asumir este doble reto ha determina-
do que el MHC haya diseñado y puesto en marcha
un plan de actuaciones que, en el marco de los
recursos técnicos, humanos y económicos poten-
cialmente disponibles, oriente su trabajo durante
los próximos años en relación con el conjunto de
monumentos de los que se ha convertido en nuevo
gestor y responsable.

Since 24 February, the Museu d’Història de
Catalunya (Museum of the History of Catalonia) has
been carrying out the functions formerly entrusted
to the Oficina de Gestió de Monuments (Office for
the Management of Monuments). 
For the museum, this decision means a double cha-
llenge. First, the museum becomes responsible both
for the technical and administrative management

1

1. Vista general del castell monestir de Sant Miquel d’Escornalbou, Riudecanyes (Baix Camp). © de la fotografia: Museu d’Història de Catalunya



2. Augmentar la projecció i la rendibilitat cultural i turística dels
monuments, tant a escala nacional com internacional, adaptant-los
a la diversitat de característiques, necessitats i expectatives dels
diversos públics potencials.

3. Possibilitar el desplegament territorial del Museu d’Història de
Catalunya, en tant que museu d’àmbit i vocació nacional, utilitzant
els monuments com un mitjà més per tal de desenvolupar la seva
missió i aconseguir els seus objectius fundacionals 

Per tal d’assolir els objectius suara esmentats, el nou pla proposa set línies
o eixos d’actuació, que, al seu torn, es concreten en diversos programes i
accions específiques de caràcter anual o plurianual:

• Completar i, si s’escau, actualitzar els plans directors dels
monuments en col·laboració amb el altres òrgans de la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat que també
tenen responsabilitats en aquest camp.

• Dotar els monuments dels instruments d’interpretació necessa-
ris per donar a conèixer la seva història i els seus valors artís-
tics i culturals, tenint en compte les característiques, necessitats
i expectatives dels seus públics potencials.

• Augmentar les accions i els mitjans de difusió dels monuments.

• Incrementar les activitats de dinamització cultural als monu-
ments.

• Dotar  tots el monuments de serveis necessaris per garantir la
seguretat, la satisfacció i el confort dels seus visitants.
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and the interpretation and promotion of a group of
monuments of great architectural and artistic value
and interest, also with historical, cultural and
symbolic significance. Second, the institution takes
a decisive step forward in its project for its deploy-
ment and presence throughout the country.
Certainly, taking on this double challenge has led
the MHC to design and embark a plan of action
that, within the framework of the technical, human
and economic resources potentially available, will
be orientating its work for the coming years on the
monuments for whose management it has become
responsible.
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• Dotar els monuments del personal tècnic qualificat necessari per
al seu bon funcionament, i incentivar en tot moment la seva
formació professional.

• Millorar el coneixement dels valors artístics, històrics i culturals
dels monuments, incentivant-ne l’elaboració d’estudis i recer-
ques, tant en la seva vessant documental com arquitectònica i
arqueològica.

LES PROPOSTES DE MUSEÏTZACIÓ I SENYALITZACIÓ INTERPRE-
TATIVA

L’objectiu i la línia programàtica de dotar els monuments, dins dels límits
dels recursos econòmics i humans disponibles, dels mitjans d’interpreta-
ció necessaris que possibilitin una millor coneixença de la seva història i
dels seus valors artístics i culturals, es concreta, per al període 2005-2007,
en la definició de tres programes d’actuació, susceptibles de ser aplicats al
conjunt dels monuments o només a uns quants, en funció de les seves
necessitats, característiques i potencialitats. Aquests programes són:

• Programa de senyalització interpretativa

• Programa de renovació i creació de nous audiovisuals

• Programa de museïtzació

El programa de senyalització interpretativa vol implantar en tots els
monuments un sistema de senyalització interpretativa que, tot configu-
rant un itinerari de visita recomanat, ofereixi als visitant informacions
sobre la història i característiques del monument i els seus valors histò-
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2,3 i 4. Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou,
Riudecanyes (Baix Camp). © de la fotografia: Museu
d’Història de Catalunya
5,6 i 7. Reial Monestir de Santes Creus, Aiguamúrcia
(Alt Camp). © de la fotografia: MHC
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rics, artístics i culturals. Dins d’aquest programa s’inclou l’objectiu de
dotar  tots els monuments de sistemes de visita amb audioguia en dife-
rents llengües, i, si s’escau, punts d’informació multimèdia.

Aquest programa és aplicable  a tots els monuments, d’acord amb la
següent periodització, derivada de les disponibilitats tècniques i econòmi-
ques del museu, de l’estat de conservació del monuments i de la informa-
ció històrica disponible:

• 2005: Miravet, Cardona, Escornalbou, Sant Pere de Rodes, Moià

• 2006: Seu Vella, Vilabertran, Santes Creus, Bellpuig, Castellterçol

• 2007: la Portella, Santa Àgata, Scala Dei, Torre de la Manresana

El programa de renovació i creació de nous audiovisuals té com a objectiu
dotar  tots els monuments que ho necessitin, sigui perquè ha quedat obsolet
o perquè no en disposa, d’un espai on presentar-hi un espectacle audiovi-
suals o multimèdia que presenti la seva història o qualsevol altra temàtica
relacionada amb el monument i els seus valors històrics, artístics i culturals.

El programa és aplicable a tots el monuments, llevat de la Torre de la
Manresana (per raons de seguretat) i de la capella de Santa Àgata (per
la inexistència d’un espai capaç d’acollir l’ audiovisual i per la dificul-
tat de fer-ho compatible amb altres usos habituals del monument).
Queden també de moment exclosos Cardona i la Portella perquè no sem-
bla factible disposar a curt termini d’un espai de presentació dels esmen-
tats audiovisuals.

Pel que fa a la resta de monuments, i per al període 2005-2007, es prio-
ritzen les següents intervencions:

• 2005: renovació de l’audiovisual de la Casa Rafael Casanova de Moià

• 2006: renovació de l’audiovisual de Sant Pere de Rodes

• 2007: creació de nous espais audiovisuals a la Seu Vella de
Lleida i al Castell de Miravet.

El programa de museïtzació, que és complementari de l’anterior, perse-
gueix implantar espais i equipaments d’interès museogràfic en aquells
monuments que ho requereixin i on sigui possible, mitjançant la implan-
tació d’exposicions estables o de recreacions museogràfiques, en especial
en aquells que conservin col·leccions de béns culturals d’una certa relle-
vància susceptibles de ser exposats. 

El programa és aplicable a tots els monuments, llevat de la Casa Prat de
la Riba de Castellterçol (museografiada completament), la torre de la

154 LA NOVA POLÍTICA DE MONUMENTS DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYAExperiències



Manresana (perquè no disposa d’espai adient i per manca de vigilància
permanent) i la Capella de Santa Àgata (per manca d’espai per a fer-ho).

Dins del període 2005-2007, es prioritza la intervenció museogràfica en la
Casa Rafael Casanova de Moià, en el monestir de Sant Pere de Rodes, en
el castell de Miravet i, especialment, en la Seu Vella de Lleida, d’acord
amb la següent periodització:

• 2005: exposició permanent sobre la figura i obra de Rafael
Casanova a la planta noble de la Casa Rafael de Casanova de
Moià

• 2006: exposició permanent de la col·lecció arqueològica i artís-
tica de Sant Pere de Rodes a la sala de l’antic refetor,  i exposi-
ció permanent sobre els Templers a la Corona d’Aragó al celler
del cos principal del castell de Miravet

• 2007: creació de diversos punts d’interès museogràfic a l’edifici
de la Canonja i diverses capelles de la Seu Vella de Lleida.

En una segona etapa, previsiblement a partir del 2007, es preveuen actua-
cions a Vilabertran, Escornalbou, Santes Creus, Bellpuig i Miravet (2a.
fase, corresponent al refetor del castell), sempre en funció dels treballs de
restauració i agençament, efectuats en aquests monuments, que possibili-
tin la destinació d’algun dels seus espais com a sales d’exposició estable. 

Pel que fa al castell i canònica de Cardona, monestir de la Portella i
Cartoixa d’Scala Dei, la hipòtesi d’una intervenció expositiva queda també
condicionada a la restauració i agençament d’algun espai o, com en el cas
de Cardona, a la construcció d’un edifici de nova planta annex a la canò-
nica, tal com es preu en el seu pla director.
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8 i 9. Reial Monestir de Santes Creus, Aiguamúrcia
(Alt Camp). © de la fotografia: MHC



La realització d’aquestes noves intervencions museogràfiques i, si s’escau,
la revisió i l’actualització de les ja existents anirà acompanyada per la
posada en marxa d’un nou programa de visites i activitats pedagògiques
complementàries, adreçat especialment al públic escolar.

LES ACCIONS I ELS MITJANS DE DIFUSIÓ I  DINAMITZACIÓ
CULTURAL DELS MONUMENTS

Aconseguir augmentar els usuaris dels monuments comporta, entre d’al-
tres actuacions, intensificar i diversificar les accions i els mitjans de difu-
sió, especialment d’aquells centres menys visitats, procurant adequar-los
a diferents tipologies de públics potencials.

Dins de les accions que el MHC vol desenvolupar amb aquest objectiu,
n’hi ha dues d’especial importància:

a) Articulació de noves rutes temàtiques que lliguin diversos
monuments, a l’estil de la ja existent "Ruta del Císter", que lliga
els monestirs de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges.

b) Elaboració d’un nou pla de difusió dels monuments, que, entre
d’altres aspectes, definirà la nova imatge corporativa d’aquests
en tant que indrets tutelats pel MHC, millorarà la seva senyalit-
zació exterior i replantejarà, unificant i modernitzant formats i
continguts, tot el conjunt de fullets fins ara editats amb finali-
tat informativa i difusora.

A més dels valors i atractius culturals, històrics i artístics propis, el MHC
vol convertir els monuments sota el seu control en centres culturals
actius, amb capacitat per oferir una oferta cultural potent,  si més no d’a-
bast territorial a l’entorn del monument. Per tal d’aconseguir aquest
objectiu, el MHC potenciarà les diferents accions i activitats de dinamit-
zació cultural que s’han desenvolupat en els monuments durant aquest
últims anys, com ara els concerts, les conferències i les exposicions.

L’aposta per la programació d’exposicions en els monuments serà espe-
cialment important, ja que d’aquesta manera el MHC disposarà de nous
espais d’exposició temporals de gestió pròpia  on poder presentar les mos-
tres itinerants que produeixi durant els propers anys. 

Dins d’aquesta línia de convertir els monuments en centres de dinamitza-
ció cultural tant a escala local com nacional, el MHC estudia també la via-
bilitat de crear una Escola o Casa de Traducció en l’antic Palau de l’Abat del
Monestir de Sant Pere de Rodes, edifici completament rehabilitat però al
qual, incomprensiblement, no s’ha donat cap utilitat. Aquest projecte, que
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10 i 11. Casa Rafel Casanova, Moià (Bages). © de la
fotografia: Museu d’Història de Catalunya (Pepo
Segura)



tindria com a objectiu contribuir a fer possible una major projecció inter-
nacional de la llengua catalana, podria fer-se en col·laboració amb la
Institució de les Lletres Catalanes i amb la Universitat de Girona.

Finalment, des del MHC es vol potenciar també la recerca sobre els monu-
ments, a fi de millorar el coneixement actual sobre la seva història i els seus
valors artístics i culturals.

En alguns casos, això passa per incentivar l’elaboració de treballs d’inves-
tigació documental i, fins i tot arqueològica, sempre en col·laboració amb
els òrgans competents dins l’administració i amb la participació de les
diverses institucions de recerca del país, com ara les universitats.

Els resultats d’aquesta recerca es donaran a conèixer mitjançant l’edició de
les corresponents publicacions i l’organització de jornades i seminaris rela-
cionats amb els monuments i les tasques de recerca, conservació, restaura-
ció i interpretació realitzades en aquests monument.
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INTRODUCCIÓ

La industrialització va fer entrar Catalunya en la modernitat i es conside-
ra un dels períodes cabdals en la consolidació de la realitat catalana
actual. En els darrers anys s’està presenciant a Catalunya una valorització
exponencial del patrimoni industrial, tal vegada fruit d’una conjuntura
econòmica marcada per la deslocalització industrial i la implantació de
factors d’economia global que incentiven la creació de recursos que con-
tribueixen a reforçar la identitat. 

EL treball continuat, des de fa més de vint anys, del Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) (www.mnactec.com) ha permès,
gràcies a l’articulació amb vint museus, salvar de la destrucció edificis que
avui segurament ja no existirien i reivindicar la industrialització com un
període fonamental per entendre la Catalunya actual (Casanelles, 2004).
Cada vegada són més els municipis que dinamitzen i ofereixen activitats
gràcies al seu singular patrimoni industrial, tal com es desprèn dels més
de cent punts susceptibles de ser visitats que apareixen a Feliu, A. Coord.
(2002), que actuen coordinadament per conservar i difondre el patrimoni
industrial estès per tot Catalunya. En aquesta línia, la Guia de Turisme
Industrial de la Diputació de Barcelona proposa 49 llocs rutes destacables
(www.turismeindustrial.org). 

L’articulació de propostes de difusió d’aquest patrimoni mitjançat ofertes
de turisme cultural ha de garantir la seva sostenibilitat (Calabuig, 1999),
així com la conservació.
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Per un patrimoni industrial sostenible
JOAN MUÑOZ VICENTE
Cap de l’Àrea de Difusió i Exposicions del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

MUNTSA GUASCH SOLÉ
Tècnica de difusió del Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i secretària tècnica del Sistema
Territorial del mNACTEC

En los últimos años estamos asistiendo en
Catalunya a una exponencial valorización del
Patrimonio Industrial, tal vez fruto de una coyun-
tura económica marcada por la deslocalización
industrial y la implantación de factores de
economía global que incentivan la creación de
recursos que contribuyan a reforzar la identidad.
La propuesta de futuro del Sistema Territorial del
mNACTEC quiere articular una organización que
conjugue a la vez difusión, conservación y buenas
prácticas de restauración de nuestro patrimonio,
orientándose hacia un modelo que permita la par-
ticipación de la iniciativa privada en su sostenibil-
idad. Este modelo ha de permitir la integración de
nuevos lugares a medida que éstos sean suscepti-
bles de incorporarse a un plan de difusión cultur-
al y después de un proceso de asesoramiento que
asegure una correcta interpretación.
La actuación en el territorio también se reforzará
gracias a la consolidación del Plan de
dinamización del turismo industrial y la inno-
vación tecnológica de Catalunya. Este Plan, inici-
ado por el Ayuntamiento de Terrassa, el mNACTEC
y la Xarxa de Municipis del Turisme Industrial y la
Innovació Tecnològica, está integrado por 19
municipios y viene a reforzar la actuación en el
territorio, estableciendo un nuevo eje básico de
turismo de calidad en Catalunya basado en una
red de municipios con turismo industrial. 
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1. Museu Molí Paperer de Capellades. © de la fotografia: Museu Molí Paperer de Capellades 



EL PATRIMONI INDUSTRIAL

La salvaguarda del patrimoni industrial és un fenomen recent que té com
a referents directes el concepte més genèric de defensa del patrimoni cul-
tural. Cal afegir que la definició de patrimoni industrial no està exempta
de controvèrsia i ha centrat els esforços d’alguns investigadors
(Aguilar,1998). 

Sembla acceptat que podem considerar el patrimoni industrial des d’un
punt de vista integral, format per béns immobles (edificis i llocs, espais o
monuments), mobles (objectes produïts, maquinària o documents) i imma-
terials (història oral de la cultura industrial). 

A Catalunya, i al llarg de les dues darreres dècades, el patrimoni indus-
trial immoble s’ha anat organitzant en museus col·lecció (que conserven
l’evolució històrica d’objectes d’un o més sectors tècnics), indrets produc-
tius o científics museïtzats, i llocs productius museïtzats amb col·leccions
temàtiques. És desitjable que aquesta estructuració també inclogui els pai-
satges industrials i els indrets naturals d’interès industrial. 

Pel que fa a la cronologia del patrimoni industrial, es tendeix a acceptar
que, si bé les col·lecions poden estar constituïdes per objectes tècnics de
qualsevol període de la història, els indrets museïtzats han de pertànyer al
període protoindustrial (del s.XVII als inicis del s.XIX), al període industrial
(de 1830 a 1960) i/o al període postindustrial (de 1960 fins als nostres
dies). En els indrets museïtzats que conserven la maquinària i altres ele-
ments de producció es realitza una intervenció museística clàssica; per
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Catalonia has lately witnessed a huge revaluation of
our Industrial Heritage. This may be partly due to
an economic climate marked by industrial delocal-
ization and the coming in of factors of global eco-
nomics that encourage the creation of resources to
help reinforce our identity.
Proposals for the future of the Territorial System of
the mNACTEC (Catalan National Museum of
Science and Technology) include setting up an
organisation to combine promotion, conservation
and best practices in restoring our heritage, using a
model that would give private initiatives a part to
play in its sustainability. The model would also have
to allow for integration of new sites as they became
available for cultural promotion, after prior assess-
ment to ensure their correct interpretation.
Action throughout the territory will also be rein-
forced, thanks to the consolidation of the plan for
promoting industrial tourism and technological
innovation in Catalonia. The plan was drawn up
jointly by Terrassa Town Council, mNACTEC and
the Xarxa de Municipis del Turisme Industrial i la
Innovació Tecnològica (Municipal Network of
Industrial Tourism and Technological Innovation),
and includes 19 towns. Its purpose is to encourage
local initiatives by establishing a new approach to
quality tourism in Catalonia based on a network of
towns offering industrial tourism. 

2
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contra, en els indrets sense objectes l’acció museològica es realitza a tra-
vés d’un centre d’interpretació de l’indret.  

LA PROTECCIÓ DELS BÉNS IMMOBLES A CATALUNYA 
FINS AL 1970

Les primeres actuacions s’inicien partir del s. XIX i estan orientades a con-
servar de forma puntual el patrimoni anomenat historicoartístic. A partir
del segle XX comencen unes accions destinades a disposar d’un catàleg
monumental i artístic. Fins al 1930, es declaren a Catalunya una trentena
de monuments. 

El Govern de la República segueix la línia marcada per la legislació ante-
rior i continua les declaracions amb una clara voluntat enciclopèdica. El
1931 es declaren 798 immobles a tot Espanya (84 a Catalunya) essencial-
ment de caràcter religiós i el 1933 s’aprova una llei reguladora del patri-
moni històric i artístic. Serà, però, la Generalitat Republicana qui, el 1937,
aprovi la creació d’un museu de ciència i tècnica (Garriga, et al., 1988).
L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya va reprendre aquesta
idea el 1976.  

El mateix criteri de protecció dels elements immobles és patent al RD
474/1962, pel qual es declaren monument historicoartístic 33 museus
catalans, inclòs el patrimoni moble que s’hi conserva. D’aquests, única-
ment el Museu de Vilafranca del Penedès i el Museu Marítim de Barcelona
desenvoluparien una temàtica relacionada amb el patrimoni industrial.

Mentre la situació econòmica i social a Catalunya limitava l’existència de
museus relacionats amb el patrimoni industrial, sense línies d’acció per a
la seva protecció, i la situació dels museus es debatia entre l’acumulació
d’objectes i les primeres propostes d’acció museogràfica, a Anglaterra
Kenneth Hudson (1964) definia el concepte d’arqueologia industrial, que
començaria a fer-se un lloc en els discursos sobre patrimoni cultural.

EL PATRIMONI INDUSTRIAL S’INTEGRA ALS MUSEUS

A partir dels anys setanta del segle XX, és constant la creació d’organit-
zacions internacionals orientades a la salvaguarda i difusió del patrimoni
industrial. És el cas de la societat americana Society for Industrial
Arqueology (www.sia-web.org), nascuda el 1971, l’Association for
Industrial Archaeology (www.industrial-archaeology.org.uk), creada el
1976 al Regne Unit, o The International Commitee for the Conservation of
the Industrial Heritage (www.mnactec.com/TICCIH), creada l’any 1978
amb l’objectiu de promoure l’estudi del patrimoni industrial a escala mun-
dial. Actualment la TICCIH, dirigida actualment des del mNACTEC, té com
un dels projectes prioritaris la creació d’un portal virtual de patrimoni

2. Fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug.
© de la fotografia: Museu del Ciment Asland de
Castellar de n’Hug
3. La fàbrica tèxtil Aymerich, Amat i Jover de
Terrassa. © de la fotografia: Arxiu mNACTEC (Teresa
Llordés)
4. Cal Boyer d’Igualada. © de la fotografia: Museu de
la Pell d’Igualada.
Bona part de les seus dels museus de ciència i tècni-
ca són edificis rellevants de patrimoni industrial. 
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industrial des d’on visualitzar-ne la realitat a escala mundial. Cal esmen-
tar també l’aprovació, l’any 1997 a Barcelona, d’un manifest amb la
voluntat de crear una Federació d’Associacions Europees de Patrimoni
Industrial per impulsar el sentiment i la consciència europea pel patrimo-
ni industrial (www.e-faith.org/index.htm ).

L’International Council of Museums (www.icom.museum), tot i que va ser
creat l’any 1946, a les seves assemblees generals no esmenta cap acció
envers el patrimoni industrial fins al 1995, on recomana que, en l’adap-
tació d’edificis industrials per a usos museístics, es documenti i es tingui
una cura especial en les accions de restauració i en la conservació dels
testimonis orals. En cap altra assemblea general no es tornaran a tractar
temes de patrimoni industrial. 

La Guia dels museus de Catalunya, editada per "La Caixa" l’any 1979,
inclou més de 250 centres, amb una clara minoria dels vinculats al patri-
moni industrial. Ja no hi apareixen ni el Gabinet de Física Experimental
Ferran Alsina, ni el Museu del Cinema, ambdós a Barcelona; en canvi, se
citen la Col·lecció d’Automòbils Salvador Claret (Sils), el Museu Marítim
de Barcelona, el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu de la Sal de
Cardona, el Museu de la Sal de Solsona, el Museu de la Tècnica de
Barcelona, i el Museu de Vilafranca del Penedès. L’any 1981, la Comissió
Tècnica de Museus Locals i Comarcals de l’Associació de Treballadors dels
Museus de Catalunya exposa la situació dels museus de Catalunya, i
reprodueix pràcticament la mateixa llista elaborada per Barri el 1979.

La Constitució espanyola de 1978 i l’Estatut d'autonomia de 1979 regulen
la distribució de competències i permeten l’aprovació de normatives sec-
torials. La Llei del patrimoni històric espanyol de 1985 integra el patri-
moni científic i tècnic com a susceptible de protecció i també defensa
d’una manera implícita el patrimoni industrial immoble dins de la cate-
goria de monument; l’Estat es reserva el control i la confecció d’un inven-
tari general (http://www.mcu.es/patrimonio/index.jsp). Just l’any abans, el
1984, es crea el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
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(mNACTEC), i des de ben al principi porta a terme nombroses accions per
salvar, protegir, documentar i donar a conèixer el patrimoni cientificotèc-
nic i industrial de Catalunya. 

El 1988, la revista De Museus recull el procés i l’evolució dels museus de
Catalunya i la realització del projecte museogràfic del mNACTEC. Eusebi
Casanelles (1988) hi descriu la seva política d’adquisicions,, en defineix el
deure de nacional, el caràcter dels objectes tècnics i les característiques de
l’estructura descentralitzada, que ha de tenir en compte els museus i les
col·leccions tècniques ja existents. També s’hi anuncia la intenció de
constituir-se, a més llarg termini, com una organització de museus distri-
buïts en diversos indrets de la geografia catalana. Així, la fàbrica tèxtil
modernista Aymerich, Amat i Jover de Terrassa constituirà la seu princi-
pal d’aquest complex, amb seccions diverses situades en diferents museus
del país, preferentment en edificis industrials històrics, testimonis d’acti-
vitats industrials extingides (Garriga, et. al., 1988).

El 1990, la Llei de museus crea oficialment el mNACTEC amb la categoria
de nacional, i estableix la clara voluntat d’articular una estructura temà-
tica de desenvolupament territorial, respectant el patrimoni in situ amb
tot el que això comporta de contextualització, comprensió i revaloració
plena d’aquest, com un dels seus fonaments filosòfics.

Començarà així l’etapa de vinculacions al mNACTEC de museus com el
Museu Molí Paperer de Capellades o el Museu de la Pell d’Igualada, inte-
grat llavors a la Xarxa de Museus Comarcals. Juntament amb el Museu
del Suro de Palafrugell, actualment aquests tres són les seccions del
mNACTEC.

El 1993 s’aprova la Llei del patrimoni cultural català. Aquest text inclou
els mateixos paràmetres de la llei espanyola en relació amb els béns immo-
bles de caràcter científic i tècnic, tot i fer-ho amb la categoria de lloc his-
tòric. En relació amb els béns mobles inclou el patrimoni industrial moble,
plenament diferenciat, en el mateix epígraf que el patrimoni científic i tèc-
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5, 6, 7, 8 i 9. El patrimoni cientificotecnològic i
industrial disposa amb grans elements i estructures
immobles molt diverses. © de la fotografia:  arxius
Museu de la Colònia Vidal (5), Museu del Ferrocarril
de Vilanova i la Geltrú (6), mNACTEC (Teresa Llordés)
(7), Museu Industrial del Ter (8) i Museu de la Pell
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia (9).



nic (art. 18g). D’altra banda, l’inventari del patrimoni arquitectònic de
Catalunya (http://cultura.gencat.net/invarquit/cerca.asp) disposa de 205
registres de llocs declarats Bé Cultural d’Interès Nacional dels segles XIX i
XX. D’aquests, 9 de 111 són del segle XIX i representen llocs de caràcter
industrial. Del segle XX se’n troben 5 de 94. Sorprèn que, dels llocs referits,
6 dels 9 llocs del segle XIX corresponen a torres de telegrafia òptica i, pel
que fa al segle XX, 3 corresponen a cellers. Si la recerca es fa per Bé
Cultural d’Interès Local, la informació és pràcticament inexistent. 

Un reflex de la situació europea en relació amb els museus de ciència i
tècnica es pot contrastar a la guia de Hudson i Nicholls (1991), on dels 20
països europeus analitzats, Espanya no aporta cap museu d’aquesta temà-
tica, mentre que sí hi apareixen el Technical Museum of Industry and
Crafts de Viena, el Museum os Science and Technology de Ghent (Bèlgica)
o el Museum of Science and Industry de Manchester, entre molts d’altres
grans, mitjans i petits centres.

Farem esment també del fet que, entre l’any 1984 i 2003, la UNESCO va
declarar a Espanya 38 llocs com a Patrimoni de la Humanitat. D’aquests,
únicament es podrien integrar en patrimoni industrial dos, les mines
romanes de les Mèdules i l’aqüeducte romà de Segòvia. 

En l’actualitat, i passats set anys de la creació del Sistema Territorial del
mNACTEC (decret 85/1998), el nombre de museus i centres patrimonials
que hi estan adscrits és ja de 20, amb la constatació que augmenta l’inte-
rès d’altres equipaments patrimonials per vincular-s’hi. La voluntat de dur
a terme noves accions de salvaguarda, estudi i difusió en patrimonis indus-
trials i cientificotècnics no revalorats fins ara fan plantejar la necessitat
d’estructurar aquesta organització de manera que esdevingui un ens ope-
ratiu, pràctic i eficaç en l’acompliment dels seus objectius fonamentals.

CAP A UNA ESTRUCTURA INTEGRAL

La voluntat de disposar d’un patrimoni industrial visitable i amb perspec-
tives de futur pel que fa a la preservació, passa necessàriament per dotar
el Sistema Territorial del mNACTEC de capacitat estructural i infraestruc-
tural, per tal de seguir liderant la patrimonialització i la museïtzació dels
béns industrials.

Fins a l’actualitat, el Sistema Territorial del mNACTEC té la seu central, a
Terrassa, i amb tres seus més —el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera,
la Farga Palau de Ripoll i el Museu del Ciment Asland de Castellar de
n’Hug—, gestionades directament pel mNACTEC, ja que són propietat de la
Generalitat de Catalunya. Els 16 centres patrimonials restants que l’inte-
gren són de titularitat i gestió diversa. A més de les tres seccions abans
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10. Colònia Sedó. Els paisatges industrials, amb
centres productius, habitatges, centres socials, vies
de comunicació i infrastructures de serveis, for-
men part de la identitat del territori. © de la foto-
grafia: arxiu mNACTEC (Teresa Llordés)
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esmentades, que testimonien la industrialització de Catalunya amb els
nivells d’excel·lència requerits museísticament i que estan ubicades a
Capellades, Igualada i Palafrugell, el Sistema Territorial disposa de 13
museus i entitats associats —fins ara anomenats col·laboradors—: són cen-
tres patrimonials que també constitueixen una mostra rellevant de la cièn-
cia, de la tècnica o de la industrialització de Catalunya per les seves col·lec-
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11. El sistema territorial del Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya disposa amb 20 centres
patrimonials representatius que conserven i inter-
preten in situ el patrimoni tecnològic i industrial
del país.

11
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cions o per la seva ubicació, que han de marcar-se la fita de passar el
Registre de Museus de la Generalitat i han de complir els programes obli-
gatoris d’inventari i documentació, de restauració i conservació, de difusió,
de recerca i d’adquisicions. Aquests museus o entitats col·laboradors
podran ser declarats museus secció si acompleixen la normativa regulada
a la Llei 17/90, de museus, i la normativa que la desplega.

El Sistema Territorial també preveu la categoria de museus i entitats
col·laboradors per a aquells centres patrimonials científics, tècnics o indus-
trials que desitgen establir-hi una relació a través d’un o diversos progra-
mes. Seran els centres la temàtica dels quals ja està tractada en un altre
museu del Sistema Territorial, els d’una temàtica singular que estiguin vin-
culats a un altre museu nacional, o que no vulguin acceptar algun progra-
ma obligatori o les normes d’imatge corporativa.  Aquests centres han de
garantir la qualitat de continguts i d’estètica i una gestió contrastada, i han
de tenir registrats els objectes. Es poden vincular directament al mNACTEC,
a un museu secció o a un museu associat, i poden ser de fora de Catalunya. 

També podran formar part del Sistema Territorial els indrets científics,
tècnics o industrials que, tot i no estar museïtzats, formin part d’un itine-

166 PER UN PATRIMONI INDUSTRIAL SOSTENIBLEExperiències

12, 13 i 14. La geodiversitat i la biodiversitat han
proveït el país de diferents primeres matèries que
han possibilitat l’existència de sectors productius
molt diversos, creant una cultura de la tecnodiver-
sitat molt singular en l’àmbit del continent. © de la
fotografia: arxius Museu de les Mines de Cercs (12),
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia
(13), i Serradora d’Àreu (14).
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rari  de turisme industrial sobre un territori o sobre una temàtica tècnica
o industrial. Poden ser llocs de patrimoni natural que tenen una relació
amb un procés industrial, o indrets tècnics no relacionats amb el sistema
productiu i que formen part d’un itinerari temàtic, o indrets industrials, de
producció o relacionats amb aquesta, que no estiguin museïtzats, però que
formin part d’un itinerari o d’un paisatge industrials. 

CONCLUSIONS

La proposta de futur del Sistema Territorial del mNACTEC vol articular
una organització que conjugui alhora la difusió, la conservació i les bones
pràctiques de restauració del nostre patrimoni (Casanelles, 2004b), tot
orientant-se cap a un model que permeti la participació de la iniciativa
privada en la seva sostenibilitat. Aquest model ha de permetre la integra-
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19

15, 16 17, 18 i 19. Els museus industrials fan des-
cobrir una quotidianitat propera, i esdevenen
espais didàctics i lúdics indiscutibles al servei de la
ciutadania. Fotografies: Museu de les Mines de
Cercs (15 i 16), Farinera de Castelló d’Empúries
(17), Museu Molí Paperer de Capellades (18), i
Museu del Ciment Asland de Castellar de n´Hug
(19).
20,21, 22 i 23. Les accions de recerca integrades al
pla de comunicació-restauració del sistema territo-
rial del mNACTEC donen suport a tots els programes
de comunicació. © de la fotografia: arxius mNACTEC
(Teresa Llordés) (20,22 i 23), Museu Industrial del
Ter (21) i mNACTEC.
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ció de nous llocs a mesura que aquests siguin susceptibles d’incorporar-se
en un pla de difusió cultural i després d’un procés d’assessorament que
asseguri una correcta interpretació, així com la possibilitat d’assolir dife-
rents graus de responsabilitat en funció de la maduresa assolida. 

L’actuació en el territori també s’enfortirà gràcies a la consolidació del Pla
de dinamització del turisme industrial i la innovació tecnològica de
Catalunya. Aquest Pla, endegat per l’Ajuntament de Terrassa, el mNACTEC
i la Xarxa de Municipis del Turisme Industrial i la Innovació Tecnològica,
està integrat per 19 municipis i ve a enfortir l’actuació en el territori, tot
establint un nou eix bàsic de turisme de qualitat a Catalunya basat en una
xarxa de municipis amb turisme industrial. 
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Històricament les exposicions universals eren per sobre de tot exposi-
cions, com el seu nom indica de manera implícita. El Fòrum Barcelona
2004 (abans es deia Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004)
també ha tingut exposicions; en concret al recinte fòrum s’han pogut visi-
tar 4 exposicions inicials de gran format (al final varen ser 6 o 7) i mol-
tes altres mostres de format més reduït. En realitat tot el fòrum era una
exposició fins i tot la placa fotovoltaica. Entre les petites mostres cal des-
tacar les que s’han fet a la Haima, una carpa de 16.000 m2 que va tenir 15
mostres: "sobre les condicions de la pau, enteses com a solucions als con-
flictes  econòmics, culturals i mediambientals". En aquest conjunt d’expo-
sicions es proposava al visitant un viatge imaginari cap a l’any 2015, data
fixada per les Nacions Unides per eradicar la pobresa al món. Però on ha
estat el plat fort expositiu del fòrum ha esta al fòrum ciutat, fora del recin-
te, als museus i centres expositius de Barcelona: un total de 20 exposicions
amb diverses col·leccions i guions museogràfics per a tots els gustos.

El fòrum ha tingut tants articles d’opinió com periodistes, escriptors o ciuta-
dans que han estat disposats a dir-hi la seva. I com que alguns d’ells en van
fer dos o tres, el nombre d’articles tendeix a l’infinit. Però, així com mentre
va durar l’esdeveniment cada dia sortien diferents articles, una vegada fina-
litzat no se n’ha parlat més. Hi ha hagut molta crítica positiva o negativa
depenent de la banda de l’interlocutor i molt poca anàlisi a posteriori. 

Respecte a l’oferta expositiva del fòrum van sortir diferents articles, uns
quants que destacaven l’àmplia i magnífica oferta expositiva, i remarcaven
que difícilment podríem tornar a tenir tantes exposicions i de tanta quali-
tat a Barcelona. Normalment quan el que fa la crítica té parents o amics
implicats o és comissari d’alguna de les exposicions que remarca, automà-
ticament la seva opinió cal posar-la en l’apartat de l’autopropaganda infor-
mativa. Com sempre, al nostre país no hi ha hagut anàlisi crítica de les
exposicions i tampoc una anàlisi quantitativa i qualitativa dels seus visi-
tants i si s’ha fet no ha transcendit en cap publicació. (Jorge Bernardez) 

Si hem d’analitzar què ens ha deixat el fòrum, a part d’una depuradora i
una gran plaça per fer la Feria d’Abril, expositivament parlant ens ha dei-
xat molt poca cosa, però com a mínim podem destacar que no s’ha creat

DANIEL SOLÉ I JOAN VICENS
Museòlegs

Históricamente las exposiciones universales eran,
ante todo, exposiciones, como su nombre indica de
manera explícita. El Fórum Barcelona 2004 (ini-
cialmente denominado Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004) también ha albergado
exposiciones, en concreto en el recinto fórum se
han podido visitar 4 exposiciones iniciales de gran
formato (al final fueron 6 o 7) y muchas otras
muestras de formato más reducido. En realidad
todo el fórum era una exposición, incluida la placa
fotovoltaica. Pero el plato fuerte de las exposicio-
nes del fórum ha estado en el fórum ciudad, fuera
del recinto, en los museos y centros expositivos de
Barcelona: un total de 20 exposiciones con diver-
sas colecciones y guiones museográficos para todos
los gustos.

Historically, universal exhibitions have been first
and foremost exhibitions, as their name implies.
Forum Barcelona 2004 (formerly known as the
Universal Forum of Cultures Barcelona 2004) also
put on exhibitions. On the forum site alone you
could visit four initial large-format exhibitions (by
the end there were 6 or 7) with many other dis-
plays in smaller format. In fact, the whole forum
was an exhibition, including its photovoltaic
plate. But the forum’s main exhibition was the city
forum, outside the site, in the museums and exhi-
bition centres of Barcelona. A total of 20 exhibi-
tions with different collections and museological
scripts, catering for all tastes.
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un monstre pseudocultural. També cal destacar que
algunes de les exposicions que es van poder veure eren
suggeridores i interessants. 

Per fer aquest article en basem fonamentalment en la
informació que apareixia a la pàgina web del fòrum
(http://www.barcelona2004.org/cat data:15.4.2004 /
10.4.2005) que va anar canviant o no i que mai va ser
del tot exacta, ja que alguna de les exposicions propo-
sades al principi es va inaugurar el mateix dia de la
cloenda del fòrum.

Un dels tòpics del fòrum que els gestors del fòrum i els
polítics han repetit fins al darrer dia és que el Fòrum
Barcelona 2004 era la primera vegada que es realitza-
va i per tant no hi havia paral·lelismes per poder-se
comparar. Una veritat a mitges o una gran falsedat, ja
que tota exposició universal és única i irrepetible, com
tots els Jocs Olímpics. Aquests darrers tenen organis-
mes internacionals de control o un esquema semblant
de funcionament, però en realitat es podia trobar
paral·lelismes (i grans fracassos) en accions semblants
realitzades en ciutats europees properes a nosaltres,
com per exemple el Milenium de Londres 2000.

Un dels primers elements que destaquen en les exposi-
cions del fòrum en comparació d’altres esdeveniments d’aquest tipus és que
la majoria d’exposicions no es van fer en el recinte fòrum, sinó en altres llocs
de la ciutat, com ara els museus i centres d’exposicions que, dins de la seva
programació habitual, van fer una exposició que es podia encabir dins dels
tres eixos temàtics del fòrum: desenvolupament sostenible, diversitat cultural
i condicions de la pau. Cal destacar que els temes són tan amplis que en rea-
litat a dins hi cabria qualsevol cosa, fins i tot una exposició de macramé!.

Aquesta solució d’aprofitar les infraestructures existents abans de crear-
ne de noves és clarament positiva, no sols té en compte els contenidors
(edificis), sinó que rendibilitza els recursos humans i els recursos econò-
mics dels quals ja es disposa per a les activitats habituals, i evidentment es
posa en mans dels equips professionals de la majoria dels museus la realit-
zació de les exposicions. Aquest encert contrasta amb el darrer esdeveni-
ment que es va realitzar a Barcelona al 1992, el Jocs Olímpics. En aquella
ocasió es va crear l’Olimpíada Cultural al marge dels equipaments culturals
de la ciutat i d’aquella fita podem dir que no en va quedar quasi res: els

1. Maqueta de l’edicifi Flatiron de Nova York, de
l’exposició «Ciutats- Cantonades». © de la fotogra-
fia: Fòrum Barcelona 2004
2. Exposició «Ciutats- Cantonades». © de la foto-
grafia: Fòrum Barcelona 2004/ Blai Carda
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equipaments de la ciutat van quedar al marge i es van fer exposicions efí-
meres en espais efímers, excepte l’exposició del modernisme al MAM de la
ciutadella, que va perdurar com a exposició permanent fins fa pocs dies a
l’edifici del Parlament de Catalunya. Mentrestant, els grans museus i cen-
tres d’exposicions estaven tancats: el MNAC sols va obrir la sala oval i una
pobra exposició de prefiguració, el MACBA l’estaven construint, igual que
el CCCB, mentre que el Caixa Fòrum ni el somiàvem.

Han passat 12 anys des del 1992 i el panorama d’equipaments de la ciutat
ha canviat força i, mirat des de la distància, el camí recorregut ha estat molt
positiu. En aquests moments la ciutat de Barcelona ja comença a tenir un
lloc a Europa pel que fa a ciutat cultural, patrimonial i expositiva. També
cal destacar que l’entitad financera de "La Caixa" , que fins ara sols havia
invertit en accions efímeres, ha portat a terme dos equipaments remarca-
bles: Caixa fòrum i el nou museu de la Ciència, el Cosmocaixa, que just s’i-
naugurava el dia de la cloenda del fòrum (casualitat o oportunitat?). De tota
manera, ara que ja tenim el MNAC al complet cal destacar que durant el
fòrum, igual com va passar el 1992, no estava finalitzat.

El Fòrum 2004 agafava elements de tots els grans esdeveniments que s’ha-
vien fet abans i en va fer un collage. Els seus responsables van analitzar
els errors comesos per altres esdeveniments «universals» i, en part, els van
intentar esmenar encara que alguns ho van haver de fer sobre la marxa i
a corre-cuita. Alguns dels grans errors recents com l’Expo de Sevilla o la
celebració del Milenium de Londres no es van produir amb la mateixa
intensitat a Barcelona, entre altres coses perquè el Fòrum no generarà gai-
res espais de futur incert, o ús indefinit. El Fòrum és una operació urba-
nística per finalitzar el darrer espai que quedava per urbanitzar; allí on
Cerdà col·locava el gran parc de Barcelona, l’Acebillo i els seus llapis hi
posen un port esportiu, un hotel i un gran centre de congressos.
Sorprenentment no hi havia en un principi en l’espai fòrum cap edifici
específic dedicat a exposicions permanents. En un principi pensàvem que
l’edifici Fòrum tindria alguna exposició, després ens van dir que seria sols
un gran auditori i al final va tenir dues grans exposicions (o tres o qua-
tre mal lligades); però al final potser serà un centre expositiu amb audi-
tori, ja que l’exposició «Barcelona in progres» i la maqueta audiovisual de
la ciutat han quedat permanentment instal·lades a l’edifici... Potser ens que-
darà una extensió del museu d’història de la ciutat o del CCCB al fòrum.

El Fòrum, com hem dit, servia per finalitzar un tros de ciutat i evidentment
revalorar el seu entorn (malgrat aquesta voluntat, encara avui el 2005, tot
el voltant està per fer: habitatges socials, residència d’avis, zoo marítim,
etc.). D’altra banda, la majoria d’exposicions es van fer fora del recinte.
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Podríem definir el Fòrum com una gran aposta per veure si amb força fum
aconseguim engalipar al màxim d’administracions per fer un gran rebom-
bori i finalitzar algunes coses pendents de la ciutat: l’aeroport, l’AVE, el
front marítim, el zoològic, la depuradora litoral, etc. Tenim tantes coses a
fer que la majoria estaran inacabades i algunes trigaran a arribar. Ens va
passar el 1888, el 1929 i el 1992. El 2004 no podia ser una excepció!

RECINTE FÒRUM

Al recinte Fòrum, com hem dit, es van fer quatre exposicions a part de les
petites mostres de la Haima.  Aquestes van estar coordinades per un/a res-
ponsable d’exposicions: primer l’Albert Garcia Espuche, substituït per l’ Imma
Mora (tots dos del Departament d’Exposicions del CCCB) i un equip de pro-
fessionals que havia treballat en altres centres museístics i expositius de
Catalunya. Aquest fet és força important ja que no sempre a Barcelona quan
es vol fer una exposició es compta amb professionals experts en exposicions
(malgrat que no tots siguin museòlegs) i sovint sols es pensa en dissenyadors
i arquitectes, que evidentment també hi han de participar.

Però això no ha evitat que moltes de les improvisacions i indefinicions ini-
cials i continuades hagin pertorbat els projectes. Un dels temes més polè-
mics va ser l’anul·lació de l’exposició comissariada per Pep Subirós i el seu
equip, que havia estat adjudicada en concurs feia uns anys. Una de les raons
adduïdes va ser el pressupost desmesurat (12 milions d’euros) i redistribuir
aquests diners en altres projectes i exposicions de la ciutat. La història es
tornava a repetir, igual que als anys noranta Pep Subiros era acomiadat
d’Olimpíada Cultural amb indemnització, ara succeïa el mateix... La dife-
rència segurament era que ara una disputa personal afectava tot un equip
que havia guanyat un concurs i que molta feina ja estava realitzada.

De les quatre exposicions inicials en quedaven tres, però els acords inter-
nacionals van regalar una mostra dels guerrers de Xi’an, que alguns van
dir que vindrien per primera vegada a Barcelona, quan segurament han
estat ja més vegades a Barcelona que a Taiwan...D’aquesta manera tornà-
rem a tenir quatre grans exposicions gràcies al Govern espanyol i una
visita a Xina amb regalet incorporat.

CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL
VEUS
Del 09/05/2004 al 26/09/2004 

«Veus» estava dedicada a la diversitat, un dels eixos temàtics del Fòrum.
L'objectiu central de l'exposició "Veus" era celebrar el fet de la comuni-
cació humana i la diversitat lingüística i cultural.

3. Edifici Shizuoka (Tòquio), a l’exposició «Ciutats-
Cantonades». © de la fotografia: Fòrum Barcelona
2004
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Paral·lelament, l'exposició volia reflexionar
sobre les condicions de llibertat individual i
col·lectiva que estan a la base del diàleg neces-
sari entre les diferents cultures. 

«Veus» ens descobria la riquesa de la comunica-
ció humana com a expressió de la diversitat de
les cultures i com a pont de diàleg entre elles.

Superfície: 3.127 m2

Director de continguts: Vicenç Villatoro
Dir. adjunt de continguts: Enric Marín
Comitè científic: Enric Marín, Jesús Tusón i Carme Junyent
Dissenyadors: Ralph Appelbaum Associates, Nova York
Disseny gràfic: Mona Kim

Realització d’audiovisuals: Simon Taylor & Tomato Films,

Londres

Comentari: era l’exposició que havia de ser més
espectacular i amb més mitjans tècnics al seu
abast. El seu dissenyador,  Ralph Appelbaum, és
una de les figures internacionals més destacades
pel que fa a museografia contemporània, que ha
realitzat entre altres el museu de l’Holocaust de
Washington. Però malgrat l’expectació, era una

exposició que al nostre parer va ser un gran fracàs: les veus i la diversi-
tat lingüística són difícils de mostrar museogràficament, però el que acon-
seguia aquesta exposició era crear una gran babel de sorolls. Més que
aconseguir explicar la comunicació humana obtenia el contrari, la inco-
municació per la superposició de missatges. 

MOLL DEL PARC DE SANT ADRIÀ
GUERRERS DE XI’AN
Del 09/05/2004 al 26/09/2004 

L’exposició pretenia apropar al públic una completa mostra d’art funerari
xinès, basada en les troballes de les excavacions de les tombes de
Qinshihuang i de Yangling.

Les obres exposades eren testimoni de dos dels períodes fonamentals de
formació i consolidació de l'imperi xinès, el de les dinasties Qin (221-207
aC) i Han (206 aC-220 dC). Eren mostres de descobriments arqueològics
recents i d'incalculable valor històric. 

4

4. Maqueta de la ciutat de Noya York, a l’ exposi-
ció «Ciutats-Cantonades». © de la fotografia:
Fòrum Barcelona 2004



EL FÒRUM I LES EXPOSICIONSContrast 177

Superfície: 1.200 m2

Direcció: Fòrum Barcelona 2004
Dissenyadors: Julia Schulz-Dornburg i Joan Pons Forment
Disseny gràfic: Luz de la Mora
Guió de l’audiovisual: Dolors Folch 

Comentari: no era la primera vegada que aquestes estàtues trobades
durant les excavacions de les tombes de Qinshihuang i de Yangling venien
a casa nostra. En dues ocasions passades ja els vam poder contemplar, una
en uns grans magatzems i altra al Centre de Santa Mònica. Però en aques-
tes exposicions no va existir una correcta contextualització de les peces i
la descripció del seu marc històric. A la tercera va la vençuda, i malgrat
les dificultats i el pobre audiovisual de l’inici, es va intentar la contex-
tualització en una societat i una època determinades. Segurament va ser
l’exposició més visitada del fòrum i la que més ressò va tenir.

En el fons, el públic no el pots enganyar. Els objectes eren únics, però
expositivament parlant la mostra estava molt ben presentada. En la pri-
mera visita que vaig fer al recinte, la segona setmana, tornava cap a casa
amb autobús i una senyora gran li deia per telèfon a la seva filla: "molt
gran, m’he cansat molt, sols m’han agradat els guerrers del "chin chan"...

CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL DE BARCELONA

CIUTATS-CANTONADES

Del 09/05/2004 al 26/09/2004 

Un elogi a la ciutat que en la seva materialitat -i a les cantonades troba
la primera referència- té la força i l’empenta de las seves funcions socials,
econòmiques, culturals i polítiques.
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En aquesta exposició les considera-
cions sobre els punts de cruïlla i de
cantonada ens portaven a reflexionar
sobre el contrast, el consens i el con-
flicte, sobre la coincidència en la dife-
rència: sobre la veritable urbanitat. 

Superfície: 3.500 m2

Comissari: Manuel de Solà-Morales
Comitè científic: Mirko Zardini, Jean-
Louis Cohen adjunts a comissariat; Joseph
Rykwert, Hans Ibelings, Felipe Leal, Charles
Correa i Richard Sennet
Disseny de l’espai: BOPBAA/Josep
Bohigas, Francesc Pla, Iñaki Baquero
Disseny gràfic: Enric Satué 

Comentari: l’exposició volia plan-
tejar l’entrellat social, econòmic,
cultural i polític de les urbs a par-
tir de les seves cantonades. Però en
realitat eren un conjunt de maque-
tes espectaculars i alguns audiovi-
suals (molt interessants) sense gaire
anàlisi social ni cultural. El seu
comissari, un arquitecte urbanista
de reconegut prestigi, no ha supe-
rat l’esteticisme arquitectònic i evi-
dentment s’ha quedat a les becero-
les d’analitzar «les funcions socials,
econòmiques, culturals i políti-
ques». A priori ens hauria sorprès si
ho hagués aconseguit; de tota
manera tenia alguns racons audio-
visuals francament aconseguits.

MOLL MIRADORS
HABITAR EL MÓN
Del 09/05/2004 al 26/09/2004 

En relació amb l'àmbit de la sostenibilitat, l'exposició «Habitar el món» es
plantejava el tema de les relacions entre l'espai i l'ésser humà. L'abordava
a tres escales diferents, amb un zoom que anava de la més gran a la més
petita: territori, ciutat i hàbitat. O, dit d'una altra manera: la humanitat,
la societat en què vivim i cadascun de nosaltres.

7
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L’exposició, amb molts components audiovisuals, s’articulava amb dife-
rents espais. En la introducció es presentaven sintèticament els principals
problemes socioambientals que afecten la humanitat i el planeta.

Superfície: 4.277 m2

Director científic: Ramon Folch
Coordinació: Mònica Blasco
Col·laboradors: Oriol Pibernat / Foment de les Arts Decoratives (FAD), Agència Local
d'Ecologia Urbana
Dissenyadors: Carles Guri, Carolina Casajuana
Disseny gràfic: Marc Panero / BASE
Realització d’audiovisuals: José Antonio Montilla

Comentari: el seu comissari, Ramon Folch, ja ens ha deleitat amb grans i
encertades exposicions on la sostenibilitat i l’ecologia es posen de mani-
fest. A part, l’excel·lent coordinació de Mònica Blasco (exdirectora del
Museu de Gavà) segur que és present en molts detalls de l’exposició. Era
una molt bona exposició, amb molts bons recursos, encara que si s’havia
visitat la exposició "La ciutat sostenible" del CCCB es trobaven molts
punts de contacte i segurament no calia repetir-la.

Una vegada ja inaugurat el fòrum es van obrir tres noves exposicions a
l’edifici Forum

EL PODER DE L'ART
EDIFICI FÒRUM
Del 09/05/2004 al 26/09/2004

Aquesta exposició tractava de reproduir el diàleg entre art i crítica, mit-
jançant la proposta plantejada per deu crítics internacionals, la selecció de
la qual es va dur a terme durant la passada edició d’ARCO, amb la inten-
ció de mostrar en el Fòrum aquest conjunt d’obres representatives dels tre-
balls més recents presentats per galeries i institucions.

Direcció del projecte: Fundación ARCO. Rosina Gómez-Baeza 
Comissària: Menene Gras Balaguer 
Selecció de les obres a càrrec de: Teresa Blanch, José Luis Brea, Fernando Castro, Peter
Doroshenko, Katerina Gregos, Carles Guerra, Hou Hanru, Mami Kataoka, Rosa Queralt,
Victor Zamudio-Taylor.
Coordinació: Fundación ARCO. Ana Álvarez, Ana Botella i Ruth Estévez
Producció: Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004
Disseny del muntatge: XNF ARQUITECTES. Xavier Bustos, Nicola Regusci i Ferran Grau.
Disseny gràfic: Lluís Esteva 
Muntatge i transport: Manterola División Arte, SA 
Assegurances: Marsh 

Comentari: era una exposició d’art que es va portar per omplir l’edifici
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fòrum. Costava trobar a quin  eix temàtic del fòrum s’encabia que ens ho
expliqués (especulació artística i mercat?). Sols es podien destacar els rètols
extremadament petits de les obres d’art exposades; podríem establir una llei
de proporcionalitat entre obra d’art contemporani i rètol: la mida de la lletra
i el rètol identificatiu és inversament proporcional a l’obra d’art.

BARCELONA IN PROGRES

EDIFICI FÒRUM

Del 20/05/2004 al 26/09/2004

«Barcelona in PROGRES» era una exposició que volia mostrar les estratè-
gies i els projectes que han de garantir en el futur que la nostra ciutat
sigui un model de qualitat urbana.

L’exposició incloïa una gran maqueta de Barcelona de riu a riu, patrocinada
per Abertis. Aquesta maqueta a escala 1:1000, d’uns 200 m2, ens ajudarà a
comprendre una Barcelona que no es vol aturar. http://www.bcn.es/urbanis-
me/barcelona_progres

No hem trobat la fitxa tècnica al web.

Comentari: l’audiovisual que arrenca en època romana està força bé. La
maqueta de Barcelona suposo que serà una fita històrica en les maquetes
de la ciutat... La resta era un collage de plànols i maquetes típiques d’ar-
quitecte per arquitecte, sense cap discurs integrador i sense explicació del
context i el que es volia explicar. S’arribava al zenit de l’horror expositiu
quan al final hi havia una exposició de projectes d’un concurs d’alumnes
d’arquitectura.

LA MINA. A 500 METRES DEL FÒRUM

EDIFICI FÒRUM

Del 09/05/2004 al 26/09/2004

La Mina és una nova instal·lació d’imatge i so de la fotògrafa Hannah Collins.

El material, compilat i editat a partir de catorze hores de seqüències enre-
gistrades en 35 mm per l’artista i el seu equip a la Mina –un enorme barri
construït a l’extraradi de Barcelona– es va transferir del format original a
la plataforma digital per a una instal·lació amb cinc pantalles. L’obra
expressa la preocupació per la condició humana, característica de les pri-
meres fotografies de Collins, però introdueix una relació sintàctica en un
conjunt d’imatges seqüencials i en moviment per crear un retrat del món

8. «Els Guerres de Xi’an». © de la fotografia: Fòrum
Barcelona 2004/ Ainhoa Anaut
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contemporani a través de la investigació de la tècni-
ca, la convenció narrativa, les persones i el lloc. 

Direcció: Hannah Collins
Guió: Hannah Collins, Manuel Fernández Cortés
Protagonistas: Comunitat gitana de la Mina, Sant Adrià de
Besòs, i comunitat Ludari de Rubí, Barcelona

Comentari: estava molt bé que com a mínim en una
exposició s’expliqués el context social de la zona on
era el fòrum. En realitat era l’única exposició a tot el
recinte on es contextualitzava què era abans el terri-
tori fòrum i qui hi vivia.

EXPOSICIONS A LA CIUTAT:
MUSEU D’HISTÒRIA DE LA CIUTAT
LA CONDICIÓ HUMANA. EL SOMNI D'UNA OMBRA
Del 17/05/2004 al 19/09/2004 

L’exposició abordava la valoració del que és comú a tots els éssers
humans, és a dir, allò que ens ha d’unir amb més força que els elements
que tendeixen a separar-nos i enfrontar-nos.

L’exposició partia de la concepció que, si sabem valorar-la i posar-la en
relleu, aquesta herència comuna de la humanitat vincula els seus mem-
bres amb molta més força que la dels elements generadors de conflicte. 

Superfície: 1.200 m2

Comissari: Pedro Azara
Guió: Pedro Azara, Eugenio Trías, Marta Llorente
Disseny de l'espai: Josep Llinàs
Disseny gràfic: Quim Pintó, Montse Fabregat / PFP 
Preu: Gratuït amb l'entrada per accedir al recinte Fòrum

Comentari: era l’única exposició que es feia fora del recinte Fòrum que
pertanyia a la Societat Anònima Fòrum 2004 (hem de suposar que paga-
ven íntegrament) i que se situava en un lloc emblemàtic, el Museu
d’Història de la Ciutat.

Semblava la continuació de les exposicions d’autor que havia fet Pedro
Azara per al mateix indret. La darrera va ser «Toros» o altres al CCCB,
«Cases de l’ànima», «l’origen de les ciutats», etc.

En general aquestes exposicions es caracteritzen per tenir una idea molt
potent acompanyada d’objectes espectaculars o estèticament molt atractius.
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Museològicament són exposicions molt pobres que sovint sols exposen la
peça i ignoren la contextualització o la seva cultura d’origen. 

Evidentment, com podíem suposar, va ser una exposició atractiva visual-
ment (obres d’art exposades), plena de suggeriments i nul·la comunicació
de continguts i coneixements. Sols apta per a estetes, filòsofs i públic doc-
torat en el tema. Els que es van comprar el catàleg i el van llegir diuen
que era la millor exposició del fòrum. 

SOBRE LES CONDICIONS DE LA PAU

CCCB
EN GUERRA
Del 17/05/2004 al 26/09/2004 

La guerra forma part de l’experiència vital de molta gent, malgrat que
molts de nosaltres no l’haguem viscut directament. Avui en dia, els mit-
jans de comunicació ens la fan present cada dia. 

Com s’originen les guerres? Com es viuen a primera línia? Com és una
postguerra? Per respondre aquestes qüestions, l’exposició combinava
imatges documentals i objectes autèntics amb les visions d’artistes men-
tre vivien directament aquells fets. 

L’exposició combinava pintura, fotografia, cinema, art conceptual i ins-
tal·lacions, documents i objectes, tots procedents de fons molt diversos. 
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Comissaris: José María Ridao, Antonio Monegal i Francesc Torres
Espai: Plantes: 2 i 3 (2.400 m2)

Comentaris: el CCCB és un gran contenidor amb moltes activitats, entre
aquestes moltes exposicions…evidentment de qualitat i característiques
desiguals. Aquesta exposició partia d’una introducció molt interessant,
però cal destacar l’evolució d’aquestes tesis i el títol que en un principi
eren diferents: «L’art de la Guerra» es deia, però aviat el van canviar, no
fos que algú es pensés que hi hauria manuals militars de com fer millor la
guerra. Un títol posterior va ser «Art en Guerra», per deixar-lo al final «En
guerra». Aquesta transmutació i el treball continuat durant com a mínim
tres anys ha estat positiu. Hi havia obres i imatges molt significatives que
deixen petjada. De tota manera, el final d’exposició – creació d’art con-
temporani d’un dels comissaris- ens sembla que sobrava. En general mai
s’hauria de deixar que un comissari pogués exposar obra pròpia (ètica
professional).

MUSEO PICASSO
PICASSO. GUERRA I PAU
Del 25/05/2004 al 26/09/2004 

L'exposició «Picasso. Guerra i pau» pretenia recollir aquells moments en
els quals Pablo Ruiz Picasso es feia eco en la seva obra de l'horror pels
estralls que causen les guerres. L'exposició "Picasso. Guerra i pau" reunia
pintures, escultures, dibuixos, gravats i cartells procedents de museus,
galeries i col·leccions privades d'arreu del món. 

Comissariat: Maria Teresa Ocaña, directora del Museu Picasso 
Espai: 2.000 m2 aprox.

Comentaris: era una exposició que no figurava en els primers programes
del fòrum...  Malgrat tot, tenia l’èxit assegurat. Però, per fer difusió del
Museu Picasso de Barcelona no cal fer el Fòrum 2004. Va ser l’exposició
del Forum més visitada 

FUNDACIÓ MIRÓ
LA BELLESA DEL FRACÀS/ EL FRACÀS DE LA BELLESA
Del 27/05/2004 al 24/10/2004 

La mostra feia un recorregut per les grans utopies, des de l’anarquisme del
segle XIX i el seu reflex a la Barcelona de la guerra civil, i la utopia de l’o-
bra total, fins a arribar a la utopia social de finals dels anys seixanta. En
contraposició, trobem l’art de les generacions actuals que es malfien de les
utopies en general i que es decanten per l’experiència individual, els con-
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ceptes d’amor, educació, esport, vida, mort, sense caure en la crítica social
directa, tot i que mostren que no hi pot haver art sense arrels.

Comissari: Harald Szeemann 
Espai: 1.000 m2 aprox.

MACBA
ART I UTOPIA  L’ACCIÓ RESTRINGIDA
Del 03/06/2004 al 12/09/2004 

«L’acció restringida» (L’action restreinte) és el títol dels assaigs de
Stéphane Mallarmé (1842-1898) recopilats a Divagations el 1897. Aquesta
fórmula designa els límits, però també la concentració de l’acció poètica. 

L’exposició «Art i Utopia. L’acció restringida» passa revista a alguns moments
clau dels intercanvis entre art i poesia al segle XX, fins a finals dels anys
setanta. La poètica de Mallarmé serveix de fil conductor d’una història de l’art
modern en la seva relació amb el llenguatge i la seva dispersió.

Comissariat: Jean François Chevrier i Manolo Borja Villel 
Comitè científic: Lynne Cooke, Maria de Corral, Chris Dercon, Vicente Todolí 
Espai: Primer i segon pis (3.500 m2)

Comentaris: aquesta exposició, abans de la inauguració, estava a l’apar-
tat de la diversitat cultural. Després va passar al de condicions de la pau.
Potser l’haurien de posar a l’apartat d’inclassificables.
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SOBRE LA DIVERSITAT CULTURAL

MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA I MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA
MEDITERRANEUM. L´ESPLENDOR DE LA MEDITERRÀNIA MEDIEVAL (SEGLES
XIII-XV)
Del 18/05/2004 al 27/09/2004 

Exposició que tenia com a objectiu recrear l'art, la cultura, la política, la
navegació, el comerç i les societats humanes a les principals ciutats marí-
times de la Mediterrània de l'època.

Direcció: Andreu Claret, director de l'IEMed. 
Comissariat: Xavier Barral i Joan Alemany
Organització: Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) amb la participació del Museu Marítim.
Seus: Museu Marítim de Barcelona (aprox. 800 m2), Museu d'Història de Catalunya (aprox.
1000 m2)
Seus associades: La Llotja de Mar i Santa Maria del Mar

Comentari: les exposicions de l’Institut Europeu de la Mediterrània sem-
pre són atractives i expliquen alguna cosa més que mostrar sols objectes.
Aquesta exposició comportava un grau de complexitat elevat: diferents
seus, coordinació amb diferents institucions col·laboradores, etc. Abans
d’iniciar el muntatge ja hi van haver problemes amb els concursos d’ad-
judicació.  Per altra banda l’equip del museu d’història no participava en
el muntatge, sols prestava l’espai. 
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Caldria destacar els magnífics objectes que es van mostrar, però al nostre
parer una despesa excessiva per poca rendibilitat cultural.

FAD
IGUAL_MENT_DIFERENTS. DISSENYS PER A VIDES QUOTIDIANES AL VOLTANT
DEL MÓN
Del 21/06/2004 al 02/10/2004 

L’objectiu de l’exposició era conèixer diferents cultures presents al món
amb una mostra de les seves realitats quotidianes mitjançant el disseny
d’objectes i imatges.

Lloc web de l'exposició http://www.igual-ment-diferents.net/ 
Direcció: FAD - Juli Capella, Claret Serrahima, Emili Padrós, Josep Bohigas
Comissariat: Uli Marchsteiner 
Comitè científic: Antonio Miralda, Mikel Aramburu, Albert Pedrol i Pep Bernadas 
Espai: Seu del FAD (400 m2)

FUNDACIÓ TÀPIES
TOUR-ISMES
Del 14/05/2004 al 29/08/2004 

El turisme és un fenomen polític i cultural obertament expansiu gràcies al
procés globalitzador del capitalisme tardà que està transformant profun-
dament la percepció del món.

Direcció: Núria Enguita Mayo 
Comissaris: Jorge Luis Marzo, Montse Romaní i Iván de la Nuez 
Espai: 800 m2

Comentari: és sorprenent que dins de les exposicions del fòrum hi hagués una
exposició tan crítica amb l’especulació immobiliària com aquesta. Segurament
ningú de l’organització es va mirar el guió  de l’exposició. Era una exposició
totalment antifòrum, altament compromesa socialment i urbanísticament. Més
que una exposició d’art era un documental de protesta i denúncia. 

FUNDACIÓ CAIXA DE CATALUNYA
EL COS I EL COSMOS. ART ESCULTÒRIC DEL MÈXIC PRECOLOMBÍ
Del 14/06/2004 al 10/10/2004 
Selecció de 200 peces procedents del diversos museus mexicans entorn del
tema de la figura humana com a símbol cosmològic en les cultures del
Mèxic precolombí.

Espai: La Pedrera (1.000 m2) 
Comissariat: Institut Nacional d'Arqueologia i Història de Mèxic (INAH)
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CAIXA FÒRUM
CONFUCI
Del 26/05/2004 al 29/08/2004 

«En el món són legió els qui, des de sobirans fins a savis, van gaudir en vida
d’una glòria que va perdurar fins al moment de la mort. Però Confuci, fins
i tot vestit de tela, va transmetre la seva fama al llarg de més d’una desena
de generacions; els qui es lliuren a l’estudi el consideren el seu mestre.» 

Sima Qian (145-85), Els annals històrics, Shiji 

Comissariat: Jean-Paul Desroches, Catherine Delacour, conservadors del Musée National
des Arts Asiatiques - Guimet 
Espai: CaixaForum (1.200 m2)

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA. FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS.
DAMES DEL NIL. DONES I DEESSES DE L’ANTIC EGIPTE
Del 12/05/2004 al 26/09/2004 

Un dels aspectes més extraordinaris de la civilització del Nil és el paper actiu
i determinant que va ocupar la dona en l’esdevenir de la seva història. 
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LA VIRREINA
EL PRIMER EROS. ÀFRICA, AMÈRICA I OCEANÍA
Del 08/07/2004 al 31/10/2004 

«El primer Eros» mostrava al públic gairebé 130 peces de gran qualitat estèti-
ca i d’alt interès antropològic procedents de tres continents –Àfrica, Amèrica
i Oceania–, amb un denominador comú: la temàtica eròtica i la sexualitat.

Organitzador: Museu d’Història de la Ciutat – ICUB
Comissariat: Victoria Combalía
Comitè científic: Javier Lentini, Araceli Sánchez (Museo de América, Madrid), Philippe
Peltier i  Yves Le Fur (Musée du Quai Branly, París).
Espai: Palau de la Virreina (800 m2)

Comentaris: fou una oportunitat de veure reunides peces molt interessants amb
un gran interès antropològic. Potser estem acostumats a veure les mateixes ico-
nes molt «estereotipades» del món africà, o oceànic, però aquest cop es van
poder descobrir les creences i les iconografies d’altres cultures. Una exposició
altament interessant que potser no va tenir el ressò adient a la seva qualitat.

MNAC
FESTINS, RITUALS I CERIMÒNIES. BRONZES ARCAICS DEL MUSEU DE XANGAI
Del 22/06/2004 al 12/09/2004 

El 1989 els alcaldes de Xangai i de Barcelona van signar un memoràndum
per promoure la col·laboració i els intercanvis entre les dues ciutats, que
posteriorment es van agermanar. L’acord va deixar constància de l’interès
de la ciutat de Barcelona per acollir una selecció de la magnífica col·lec-
ció de bronzes del Museu de Xangai.

Comissariat: Imma González Puy
Espai: Sala d'exposicions temporals (220 m2)

Comentaris: un altre regalet, del tipus dels guerrers de Xi’an. Però millor
això que res. El MNAC havia de concentrar els seus esforços a finalitzar
les obres i inaugurar a finals del 2004.

MUSEU BARBIER-MUELLER
IMATGES DEL COS. EL MUSEU INTERPRETAT PER ROBERT WILSON
Del 3 de juny del 2004 fins a finals d'octubre del 2004 

El muntatge de l’exposició, concebuda com un joc de relacions entre
diverses cultures, s’estructurà en un recorregut per tres ambients, organit-
zats plàsticament per l’escenògraf americà Bob Wilson.
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Comissariat: Jean Paul Barbier-Mueller
Disseny: Bob Wilson 
Espai: Museu Barbier-Mueller (aprox. 600 m2)

MUSEU MARÉS
OBJECTE I MEMÒRIA
Del 19/05/2004 al 26/09/2004 

Amb el títol «Objecte i memòria», el Museu Frederic Marès presentava una
exposició l’objectiu de la qual era reflexionar sobre la necessitat humana
de preservar el record del passat.

Direcció: Museu Frederic Marès 
Comissariat: Francesc Vicens 
Coordinació tècnica: Ernest Ortoll
Supervisió general: Pilar Vélez. MFM
Espai: Sala d'exposicions temporals (130 m2)

MUSEU ETNOLÒGIC DE BARCELONA
ÈTNIC
Del 01/06/2004 al 24/09/2004 

Amb el títol «Ètnic. De les cultures tradicionals a la interculturalitat», el
Museu Etnològic de Barcelona proposava una exposició estable del seu
patrimoni etnogràfic. Per primer cop s’exposà al mateix temps la major
part de les seves valuoses col·leccions. 

Direcció: Museu Etnològic de Barcelona, Carme Fauria
Col·laboradors: Dolors Marín, Marta Sánchez, Shigeko Suzuki, Wataru Fujiwara, Eloy
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Martín, Meritxell Tous, Ernesto Salazar, M. Dolores Soriano, Alain Blomart i Josep Martí 
Espai: Tot el Museu, 3 plantes (1.200 m2 aprox.)

Comentaris: una grata sorpresa. Per primer cop a Barcelona s’havia fet una
cosa amb seny museològic: aprofitar un esdeveniment per reformar un
museu, el museu que té les col·leccions i la dedicació més adient per al fòrum;
hauria de ser el museu central d’aquesta exposició universal de les cultures,
però a la fi no va rebre ni l’empenta ni la centralitat que mereixia. 

MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
EN ELS INICIS DE LES DESIGUALTATS
Del 20/05/2004 al 24/10/2004 

L'exposició, que s'inseria en l'eix temàtic de la Diversitat, proposava la
reflexió sobre el quan, el com i el perquè de l'origen de les desigualtats
socials, econòmiques i del poder entre les persones i els grups socials.

Comissariat: Gabriel Alcalde 
Direcció científica: Miquel Molist i Montañà, director del MAC 
Assessors: Josep Bosch (Museu de Gavà), Maria Saña (UAB), Danielle Stordeur (CNRS, Lió),
Josep Tarrús (Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles), Nur Balkan (Universitat
d'Istanbul), Juan Barnabeu (Universitat de València) i Maamoum Abdul Karim (Direcció
general d'Antiguitats i Museus, Damasc)
Espai: Sala d'exposicions temporals del MAC (400 m2)

Comentaris: la idea de l’exposició era bona. Alguns detalls expositius
també, però potser el problema de qualsevol cosa que es faci al MAC és el
mateix MAC 
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PALAU MOJA
CATALUNYA, PAÍS DE TROBADA
Del 13/05/2004 al 03/10/2004

Una mostra plural de la personalitat de la societat catalana, basada en
exemples múltiples de gent i de fets. Una visió de Catalunya oberta al
món, amb projecció a l’exterior, un país de confluències, importador i
exportador d’idees i de tendències, un caràcter emprenedor i creatiu en
diferents disciplines.

Comissari: Joaquim Triadú 
Assessorament de continguts: Antoni Puigverd 
Assessors: Enric Canals i Màrius Carol
Museografia i coordinació: DVA Associats: Víctor Vilaseca, Jordi Vives i Marta Gimeno 
Interiorisme i arquitectura: Pepe Cortés i Sílvia Farriol 
Imatge gràfica: Pati Nuñez
Muntatge expositiu: Lunatus i Cosersa 
Espai: Palau Moja. Rambla/Portaferrissa (1.000 m2) 
Preu: Gratuït

Comentaris: aquesta exposició era la versió catalana, readaptada, de l’ex-
posició itinerant per Espanya: «Cataluña, tierra de acogida». Ja es va expo-
sar al Museu d’Història de Catalunya. Era una exposició inquietant, amb
molts miralls i un recorregut tortuós, amb múltiples perills per a persones
grans o amb mobilitat reduïda. El Palau Moja no era ni el lloc més indicat
ni més segur on poder fer aquesta exposició. Des de la perspectiva de la
càrrega de foc en un edifici històric ens sembla una temeritat, malgrat que
es prenguéssin totes les precaucions possibles.

SOBRE EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

MUSEU DE LA CIÈNCIA
LA LÍNIA ROJA. COM FER FUSTA SENSE MALMETRE EL BOSC
Del 01/06/2004 al 26/09/2004 

L’exposició partia de la tesi que, sobre la base dels coneixements científics
actuals, és possible trobar un equilibri entre l’explotació del bosc i la seva
conservació. És més, l’experiència demostra que un bon pla de gestió forestal
permet mantenir un bosc en bones condicions.

La inauguració de l’exposició, al juny de 2004, coincidí amb l’obertura del
nou Museu de la Ciència de la Fundació «la Caixa». L’exposició enllaça dues
instal·lacions emblemàtiques del nou Museu: «La Ciutat Vertical» i «El bosc
inundat». Així, el públic iniciava la visita recorrent un arbre amazònic, des
de la copa fins a les arrels, s’assabentava de com es podia explotar un bosc
sense esgotar-lo, i en sortir de l’exposició es trobava dins una selva tropical.
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Comissari: Jorge Wagensberg
Entitats col·laboradores: IBAMA, Centre de la
Propietat Forestal i Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya

Comentari: el més important d’aquest
museu no és veure aquesta exposició,
sinó poder visitar aquest nou centre. La
Caixa, després de molts anys d’una
política cultural erràtica i amb accions
efímeres, ens ha retornat els recursos i
la inversió (via obra social-fundació)
que els ciutadans de Catalunya es
mereixen, amb dos equipaments singu-
lars: Caixa Fòrum i el Museu de la
Ciència. Ho celebrem!

Com que es va inaugurar el dia que finalitzava el Fòrum la podem cata-
logar com a exposició «postfòrum» 

NOU INSTITUT BOTÀNIC
DE LA CURIOSITAT A LA PROSPECTIVA. TRES SEGLES D'INTERPRETACIÓ DE LA
NATURA
Del 15/06/2004 al 26/09/2004 

Aquesta exposició intentava reflectir els paradigmes dominants en la con-
cepció de la natura els tres darrers segles i com han estat plasmats en les
col·leccions naturalistes catalanes. 

Direcció: Institut Botànic 
Comissariat: Josep M. Camarasa 
Espai: Nou Institut Botànic (500 m2)

Comentaris: la visita al nou jardí botànic i el nou edifici de l’institut, amb
l’antiga col·lecció  Salvador, es mereixen per si sols la visita.

COL·LEGI D’ARQUITECTES
L’EXPLOSIÓ DE LA CIUTAT
Del 18/06/2004 al 11/09/2004 

Mirades i mocions sobre les transformacions territorials recents a les
regions urbanes de l’Europa meridional (Espanya, França, Itàlia, Portugal)

Com hem dit, qualsevol cosa es podia afegir al programa del fòrum...
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MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
LA DIVERSITAT DE LA VIDA
Del 08/06/2004 al 30/04/2005 

Malgrat haver descrit més d’un milió set-centes mil espècies, les estimacions
de quantes espècies hi ha a la Terra varia de cinc a cent milions d’espècies.

Què podem fer per conservar la diversitat de la vida? Conèixer el repte i
fer les paus amb el planeta mitjançant l’acció local i internacional. Així
de senzill i complex alhora. L’exposició mostrava cinc exemples d’aques-
ta acció local amb una voluntat de resposta global als reptes presents en
la vida quotidiana de l’indret on tenen lloc. L’exposició era, per tant, un
cant a la vida, ja que pretenia despertar fascinació i estímuls cap a la
diversitat biològica, explicar la complexitat de la vida i promoure’n l’es-
tima i veneració.

Comissariat: Jordi Bigues
Organització: Museu de Ciències Naturals
Comitè científic: J. Martí Domínguez, Hank Hubbelink, Xavier Bellés, Joan Domènech
Ros, Josep Montserrat, Josep Piqué, Anna Omedes i Francesc Uribe 
Espai: Sala de la Balena, Museu de Zoologia (700 m2)

Comentaris: un altre dels museus que hauria d’haver estat central per
explicar alguns dels temes del fòrum. Potser hauria estat més adient inver-
tir els milions de l’exposició "Habitar el món" en els museus de ciències
naturals de la ciutat...

MUSEU DE LES ARTS DECORATIVES
OBJECTES/SUBJECTES. UNA VISIÓ DES DE LA BARCELONA QUE DISSENYA
Del 30/06/2004 al 31/12/2004 

El disseny impregna les nostres vides. Els objectes il·lustren les diferents
formes culturals de resoldre les nostres necessitats. Cada objecte dissenyat
és fruit d’un procés en què la conceptualització incorpora solucions tec-
nologicofuncionals, expressives i simbòliques que ens situen en el context
d’un determinat model econòmic i de relació en el nostre entorn.

El punt de partida de l’exposició «Objectes / subjectes» serà el fenomen del
disseny, la seva importància com a procés dinamitzador i com a manifes-
tació de diversitat cultural. Així mateix, vol mostrar l’impacte del disseny
intel·ligent i sostenible en relació amb dos grans debats universals: la
qualitat de vida i la sostenibilitat, condicions fonamentals per una cultu-
ra de la pau.

Comissaris: Enric Franch i Joan Anton Benach
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Comentaris: una altra exposició de dissenyadors sobre disseny, potser
amb la del FAD ja n’hi havia prou! Segur que es tracta d’una exposició
atractiva i interessant, la professionalitat i experiència dels comissaris és
un bon aval...però si us plau que la lletra dels rètols es pugui llegir.
Gràcies

CLOENDA:

«Un dels principals objectius del Fòrum és contribuir a la renovació del
pensament i de les actituds al voltant dels fenòmens que protagonitzen el
segle XXI. Per aquest motiu, s'han programat quatre grans exposicions
temàtiques que analitzen la diversitat cultural, el desenvolupament soste-
nible i les condicions de la pau des del rigor, l'espectacularitat i una clara
voluntat d'interacció amb el públic.»

Ens agradaria que això a part d’un principi fos una realitat.
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Visites a les exposicions

El presente análisis sobre las visitas (que no visi-
tantes) al Fórum Barcelona 2004 (FB2004) empieza
por repasar las cifras generales de asistencia al
macroacontecimiento. A continuación se analizan
las correspondientes a las exposiciones organiza-
das con motivo de su celebración, que diferencia-
mos entre las que tuvieron lugar en el mismo
recinto y las que se coorganizaron con otros espa-
cios de la ciudad.
El análisis se basa en las cifras oficiales proporcio-
nadas por dos fuentes: el Institut de Cultura de
Barcelona (las referidas a las visitas a las exposi-
ciones del Fórum fuera del recinto) y la organiza-
ción Fòrum Universal de les Cultures Barcelona
2004, SA (el resto de datos). 

The present analysis of the visits (not visitors) to
Forum Barcelona 2004 (FB2004) begins by revie-
wing the general figures for attendance at the
macro-event. Below we analyse figures for the
exhibitions organised under its auspices, differen-
tiating between on-site exhibitions and those co-
organised with other city spaces.
The analysis is based on the official figures given
by two sources: The Culture Institute of Barcelona
(visits to Forum exhibitions outside the site) and
the organisation Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004, SA (other data). 



La present anàlisi sobre les visites (que no visitants) al Fòrum Barcelona
2004 (FB2004) comença per repassar les xifres generals d’assistència al
macroesdeveniment. A continuació s’analitzen les corresponents a les
exposicions organitzades amb motiu de la seva celebració. Diferenciem
entre les que van tenir lloc al mateix recinte i les que es van coorganitzar
amb altres espais de la ciutat.

L’anàlisi està basada en les xifres oficials proporcionades per dues fonts:
l’Institut de Cultura de Barcelona (les referides a les visites a les exposi-
cions del Fòrum fora del recinte) i l’organització Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004, SA (la resta de dades). 

DADES GENERALS D’ASSISTÈNCIA AL FB2004

El FB2004, que va tenir lloc entre el 9 de maig i el 26 de setembre de l’any
passat, va disposar d’un pressupost de 323,6 milions d’euros per a l’orga-
nització. Les visites als tres "productes" del FB20041 es van repartir de la
forma que indica la taula següent: 
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fòrum Barcelona 2004

JORGE BERNÁRDEZ
Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

Producte Fòrum Visites oficials Visites previsió % acompliment objectius
Fòrum Recinte 3.323.120 5.000.000 66,46%
Fòrum Diàlegs 77.464 60.000 129,11%
Fòrum Ciutat2 3.072.881                      -                   -
Total visites oficials FB2004 6.473.465

1 Fòrum Recinte (activitats –excepte Diàlegs- ofe-
rides a l’àrea urbana del Besòs. Per accedir a
aquesta àrea es requeria una entrada); Fòrum
Ciutat (totes les activitats -bàsicament de carrer,
exposicions i espectacles- que van tenir lloc fora
del Recinte); i Fòrum Diàlegs (debats, seminaris,
congressos,… celebrats al Recinte).

2 Segons dades de FB2004. 3.119.672 visites
segons l’Institut de Cultura.

1. Imatge del Centre de Convencions del recinte del Fòrum. © de la fotografia: Fòrum Barcelona 2004
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En total, 6.473.465 visites segons l’organització. Ara
farem un zoom sobre les dades d’assistència al Fòrum
Recinte, per tal de comparar-les tant amb les previ-
sions de l’organització com amb els resultats d’altres
esdeveniments, amb unes característiques d’operatives
similars a les del FB2004. Finalment, veurem la proce-
dència geogràfica de les visites.

La previsió d’assistència al recinte del Besòs era de 5
milions de visites. De la seva comparació amb les
3.323.120 oficials, resulta un grau d’acompliment de
l’objectiu del 66%. Aquest percentatge és similar al de
l’Expo Universal de Lisboa de 1999 (amb 10 milions de
visites reals), però queda lluny del de Sevilla –40
milions- o el de Suïssa 2002 (10 milions), que segons
les dades oficials van aconseguir una assistència efec-
tiva aproximadament igual a les previsions (i per tant,
100% d’acompliment de l’objectiu d’assistència).

La procedència geogràfica de les visites al Recinte ens
diu que el 71% residien a Catalunya, menys del 22% a
la resta d’Espanya i el 7,6% provenien de l’estranger.
Aquestes dades són similars als d’altres esdeveniments
amb projecció internacional, els visitants forans dels
quals solen estar al voltant del 10% (aquest és el cas
de l’Expo de Suïssa 2002, tot i que aquesta era una
exposició nacional i no internacional –com Saragossa
2008- o universal –com Sevilla 1992).

VISITES A LES EXPOSICIONS: FÒRUM RECINTE
I FÒRUM CIUTAT

Ens centrem a continuació en les visites a les exposi-
cions ubicades al Recinte (incloses en el tiquet d’en-
trada al Fòrum Recinte) i a les coorganitzades amb els
museus, fundacions i centres culturals de Barcelona (a
les quals s’accedia pagant una entrada o amb cupons

obtinguts amb la compra d’entrades al Recinte, tot i
que algunes eren gratuïtes). 

Les exposicions ubicades al Recinte3 s’anomenaven
(juntament amb «La condició humana. El somni d’una
ombra», que va tenir lloc al Museu d’Història de la
Ciutat) les «grans exposicions del FB2004». Aquestes
exposicions eren de disseny i producció pròpia del
FB2004. La taula següent presenta l’assistència a
aquestes exposicions, a més de la superfície expositiva:

Creuant aquesta dada amb la d’assistència general,
resulta que per cada visita al Recinte, es van generar
1,25 visites de mitjana a les grans exposicions del
Recinte. En les xifres anteriors no es comptabilitzen les
visites a altres mostres (com les de la zona de La
Haima o «El Híper Activista», a l’àrea del Port) i expo-
sicions (com «La Mina», «Arco o Barcelona in progres»)
que van tenir lloc a l’espai del Besòs. Aquesta última
va aconseguir atraure 520.356 visites.

Detallem ara les dades de visites a les exposicions
organitzades amb els centres expositius de la ciutat4. 

Val a dir que de les 22 exposicions previstes en un
inici per l’organització, finalment no va tenir lloc "La
Línia Roja. Com aconseguir fusta sense fer malbé el
bosc", coorganitzada amb el Museu de la Ciència de la
Fundació "la Caixa" (ara CosmoCaixa). 

En primer lloc, cal recordar que les 1,127 milions de
visites van tenir lloc només entre els 141 dies de dura-
da del FB2004. No s’han comptat les visites que es van
produir abans o després d’aquest període5. Cal comen-
tar també les diferències entre les dades proporciona-
des per l’Institut de Cultura (IC) i les del FB2004:
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Procedència Visites oficials %
Barcelona ciutat 1.339.217 40,30%
Resta Catalunya 1.020.198 30,70%
Resta d'Espanya 717.794 21,60%
Estranger 245.911 7,40%
Total visites oficials 3.323.120 100,00%

Visites exposicions Fòrum Recinte / m2 Visites oficials
Veus / 3.127 m2 893.398
Ciutats, cantonades / 3.500 m2 850.788
Habitar el món / 4.277 m2 771.505
Guerrers de Xi'an / 1.200 m2 1.127.623
Total visites grans exposicions Recinte 3.643.314



segons el FB2004, les visites van ser de 1.089.075, i
per tant, resulta una discrepància de 38.116 visites. En
alguns casos, la diferència és molt significativa. Així,
segons l’IC, l’exposició "En guerra" (CCCB) va tenir
53.096 visites, mentre que són 42.247 per al FB2004
(més d’un 25% de les visites). Crida l’atenció les
poques visites generades per l’exposició del Museu
d’Història de la Ciutat (una mitjana de 265 visites dià-
ries), malgrat la seva indubtable qualitat. Tot i els
esforços de l’autor, tampoc ha estat possible aconse-
guir dades de l’efecte del FB2004 sobre les visites
habituals als centres expositius de la ciutat en el perí-
ode dels cinc mesos.

Com a conclusió es pot dir que, per la importància de
la seva oferta, el FB2004 hauria estat una bona opor-
tunitat d’establir un sistema de recompte únic i rigorós
de les visites (i visitants) que hauria servit de model
per a aquest tipus d’esdeveniments, de forma que hau-
ria permès comparacions amb altres Fòrums
(Monterrey 2007, a Mèxic, és la propera cita), així com
amb els equipaments culturals i expositius catalans.
Però aquesta rigorositat en les estadístiques i indica-
dors culturals no és una assignatura pendent només
del Fòrum Barcelona 2004, sinó dels centres museístics
de tot el país i del sector cultural en general.
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Nom de l'exposició (Museu / espai) Visites
Picasso, Guerra i pau (Museu Picasso) 191.921
La bellesa del fracàs, el fracàs de la bellesa (Fundació Joan Miró) 176.206
Cos i cosmos. Art escultòric del Mèxic precolombí (La Pedrera) 127.863
Confunci (CaixaFòrum) 102.994
Art i utopia: L'acció i Utopia: L'acció restringida (MACBA) 69.685
Catalunya, país de trobada (Palau Moja) 66.068
En guerra (CCCB) 53.096
Mediterranium. L'esplendor de la Mediterrània medieval… (MMarítim i Inst Eur de Med) 51.243
La condició humana. El somni d'una ombra (Museu d'Història de la Ciutat) 39.700
Dames del Nil. Dones i Deesses de l'antic Egipte (Museu Egipci) 37.578
Igual_ment_diferents. Dissenys per a vides quotidianes arreu del món (FAD) 28.891
Tour-ismes (Fundació Antoni Tàpies) 27.499
El primer Eros. África, América y Oceanía (Palau de la Virreina) 26.743
Festins, rituals i cerimònies. Bronzes arcaics del Museu de  Shangai (MNAC) 21.624
Objecte i memòria (Museu Frederic Marés) 19.544
La diversitat de la vida (Museu Ciències Naturals) 13.620
En els inicis de les desigualtats (Museu d'Arqueologia de Catalunya) 11.804
Objectes/subjectes. Una visió des de la Barcelona que dissenya (Museu Arts Decoratives) 11.558
Imatges del cos. El museu interpretat per Robert Wilson (Museu Barbier-Mueller) 9.131
Ètnic. De les cultures tradicionals a la interculturalitat (Museu Etnològic) 8.877
De la curiositat a la prospectiva. Tres segles d'interpretació de la natura (Institut Botànic) 5.626
L' "explosió" de la ciutat (COAC) 5.050
Total visites exposicions Fòrum Ciutat 1.127.191

3 Dades oficials de l’organització del FB2004.
4 Dades proporcionades per l’Institut de Cultura de
Barcelona, que al seu torn provenien dels mateixos
equipaments.
5 Algunes de les exposicions s’han allargat fins a
finals d’octubre de 2004 (Fundació Joan Miró o el
barbier-Mueller, per exemple) i fins i tot fins a l’a-
bril de 2005 (Museu de Ciències Naturals).





Lectures





És per a mi un motiu de satisfacció
poder dir uns mots sobre el llibre
Patrimoni en perill. Notes sobre la
salvaguarda dels béns culturals
durant la guerra civil i la postgue-
rra (1936-1948), de Jaume Massó
Carballido, editat l’any 2004 pel
Centre de Lectura de Reus dins la
col·lecció d’assaig. I dic que és un
motiu de satisfacció en tant que sóc
historiador i arxiver. Com a histo-
riador m’he centrat especialment en
la recerca sobre el període de la
guerra civil i el franquisme a
Tarragona, per la qual cosa la rela-
ció tant en l’espai com en el temps
amb el treball de Jaume Massó és
més que òbvia. Altrament, com a
director que he estat –fins fa poc–
de l’Arxiu Històric de Tarragona i
gestor del patrimoni documental
que custòdia el centre, la relació
amb el contingut del llibre, si més
no, continua essent molt estreta.
Com a exemple, val a dir que quan
feia les visites guiades a l’Arxiu
Històric de Tarragona i amb l’objec-
tiu de remarcar el valor del patri-
moni documental i, per tant, de la
seva salvaguarda, sempre esmenta-
va la importància de la tasca desen-
volupada durant els anys de la gue-
rra pels codirectors del Taller Escola
d’Art de Tarragona, el pintor tarra-
goní Ignasi Mallol (a qui Jaume
Massó dedica aquest llibre) i l’escul-
tor reusenc Joan Rebull. […]

Actualment, molts creadors d’opi-
nió diuen que la dictadura de
Franco, comparada amb la de
Hitler, Mussolini, Pinochet o
Videla no va ser tan ferotge. Fins i
tot es vol suavitzar el qualificatiu
de dictadura per l’eufemisme de
totalitari. Això no és cert. A banda
dels estralls repressius ocasionats
per la revolució russa a l’Europa
oriental, el règim franquista va ser
el primer que va utilitzar el terror
polític sistemàtic i per procedi-
ments moderns a l’Europa occi-
dental. El nou poder franquista, en
bona part, basava la seva consoli-
dació no només en la victòria
aconseguida en el conflicte bèl·lic,
sinó també en l’extrema violència
de la repressió posterior. En total, a
l’Estat espanyol, un cop acabada la
guerra, es registraren cinquanta
mil executats, quasi tres-cents mil
empresonats o internats en camps
de concentració i batallons de tre-
ball, centenars de milers de profes-
sionals depurats, i unes quatre-
centes cinquanta mil persones que
s’exiliaren, cent seixanta-cinc mil
de les quals ho van fer per sempre.
Amb aquests antecedents, el conei-
xement del nostre passat més pro-
per és un dret i un valor que s’ha
d’exercir cada dia, ara, en el pre-
sent, i en el futur. En aquest sentit,
els indicadors socials són més que
evidents. L’alt índex d’audiència
dels documentals emesos per la
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PATRIMONI EN PERILL,
DE JAUME MASSÓ
DR. JORDI PIQUÉ I PADRÓ
Historiador i arxiver

La obra de Jaume Massó trata de la historia de la
salvaguardia de bienes culturales en una situación
de peligro, una situación crítica como la generada
por la guerra civil. El libro, tal como manifiesta el
mismo autor, es una recopilación adaptada y actua-
lizada de artículos publicados por el autor desde
1998 acerca de la salvaguardia del patrimonio
basados en los mismos fondos documentales: los de
la Comissió del Patrimoni Artístic de Tarragona, los
fondos conservados en el Arxiu Històric de Reus y
en el Institut Municipal de Museus de Reus, así
como las fuentes bibliográficas y hemerográficas
aparecidas desde 1936, de las que el autor demues-
tra un conocimiento científico y exhaustivo.

The work of Jaume Massó deals with the history of
safeguarding endangered cultural objects in critical
situations like that of the Spanish Civil War. The
book, as the author himself describes it, is an adap-
ted and updated collection of articles published
since 1998 on safeguarding heritage, based on the
documentary collections concerned. These include
the Comissió del Patrimoni Artistic de Tarragona
(Artistic Heritage Board of Tarragona), the collec-
tion preserved in the Arxiu Històric de Reus (Reus
Historical Archive) and the Institut Municipal de
Museus de Reus (Reus Municipal Museums
Institute), and bibliographical and periodical sour-
ces since 1936, of which the author displays an
exhaustive and scientific knowledge.



televisió pública i els programes de
la ràdio que donen la veu als ven-
çuts; la considerable assistència a
exposicions sobre la guerra, l’exili
i la repressió; la constitució d’asso-
ciacions que malden per recuperar
la memòria històrica; els joves
voluntaris que excaven i excava-
ran les fosses comunes de trenta
mil desapareguts, l’èxit de les
pel·lícules i de la literatura que
tracten aquest període... són en
definitiva signes clars emesos per
una ciutadania que, ara, vol exer-
cir el seu dret a descobrir, conèixer
i saber què va passar fa seixanta
anys i tot el que ha costat d’obte-
nir la democràcia.

D’altra banda, cal recordar que, pel
que fa al dret a la justícia, s’ha de
tenir en compte que la transició
–entre d’altres coses– a més de pactar
no rescatar la memòria històrica, va
basar la reconciliació en l’oblit, el
dels vençuts, és clar. Això ha estat
una gran injustícia per als derrotats
de la guerra civil i pels lluitadors
antifranquistes, una injustícia que cal
reparar. Per recuperar la dignitat
col·lectiva, doncs, és de justícia donar
l’agraïment i el reconeixement que es
mereixen a totes aquelles persones
que, marginades per la democràcia,
van patir la repressió brutal del fran-
quisme. I aquest reconeixement va
molt més enllà que les minses indem-
nitzacions simbòliques que s’estan
donant actualment. Recerques com
les de Jaume Massó esdevenen una
gra de sorra més en aquesta lluita per
desfer mites, llegendes i manipula-
cions. Un pas endavant en el procés
de recuperació d’una dignitat col·lec-
tiva que no s’assolirà fins que assu-
mim, amb tot els ets i els uts, el nos-
tre passat més recent.   

Bé, hem parlat d’història, tractem
ara l’altra àmbit estretament rela-
cionat. Pel que fa al patrimoni,
anem a veure primer què en diu la
Llei 9/1993 del patrimoni cultural
català. En el seu preàmbul, és a dir
on es veu l’esperit que tenien els
legisladors, es manifesta el
següent: El patrimoni cultural és
un dels testimonis fonamentals de
la trajectòria històrica i d’identitat
d’una col·lectivitat nacional. Els
béns que l’integren constitueixen
una herència insubstituïble, que
cal transmetre en les millors con-
dicions a les generacions futures.
La protecció, l’acreixement, la
investigació i la difusió del patri-
moni cultural és una de les obliga-
cions fonamentals que tenen els
poders públics. 

Plantegem alguns interrogants.
¿Per què hem assistit impotents, en
els darrers temps, a la destrucció
de les mesquites i de les esglésies
ortodoxes a Kosovo, dels béns del
Museu i de la Biblioteca de
Bagdad, de les estàtues budistes de
l’Afganistan, enderrocades per l’in-
tegrisme talibà, o bé a la destruc-
ció a Ramala de tots els arxius de
l’Autoritat Nacional Palestina per
part de l’exèrcit d’Israel? ¿Per què,
tornant a Kosovo, fa pocs anys,
l’objectiu militar va ser la destruc-
ció sistemàtica de tot tipus de
documentació, no només la histò-
rica sinó també l’administrativa? O
també, en el mateix sentit, recor-
dem el que va passar a Sarajevo,
durant la guerra de Bòsnia. Quan
en els primers dies del setge de la
ciutat, l’artilleria dels radicals ser-
bis va considerar com a objectiu
prioritari de guerra la Biblioteca-
Arxiu de Sarajevo, i van aconse-
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guir destruir-la parcialment. Què
hi havia darrere d’aquesta acció
militar? Doncs la destrucció dels
documents que provaven que ser-
bis, croats i bosnians musulmans
havien conviscut pacíficament
durant segles. És a dir, l’objectiu
era destruir les fonts documentals
que demostraven la falsedat d’uns
polítics que intentaven justificar la
guerra en un odi ancestral que
enfrontava les tres ètnies.

Fins i tot, respecte als dissortadament
coneguts «Papers de Salamanca»
podríem pensar que l’any 1939 el
segrest de les 3.500 saques de docu-
mentació catalana no tenien només
com a objectiu la repressió sobre
les persones que es mantingueren
fidels a la República. També hi havia
un intent d’esborrar totes les proves
documentals de la Catalunya autò-
noma i republicana, tant pel que fa a
l’àmbit polític com al cultural i a
l’associatiu. Per què, doncs, tota
aquesta destrucció o segrest del
patrimoni cultural? Tot just, per-
què –com diu la llei– aquest patri-
moni és un dels testimonis fona-
mentals de la trajectòria històrica i
d’identitat d’una col·lectivitat
nacional. I, en aquest sentit, per a
Catalunya, que és una nació sense
estat, la conservació d’aquest
patrimoni esdevé imprescindible,
tan important, si més no, com la
nostra llengua. En definitiva, el
desig de recordar i conservar la
identitat és rere la salvaguarda del
patrimoni, mentre que l’objectiu
d’oblidar i manipular és rere la
destrucció d’aquest patrimoni

He parlat d’història i de patrimoni
perquè el llibre del Jaume Massó
tracta d’això, de la història de la

salvaguarda del béns culturals en
una situació de perill, una situació
crítica com la generada per la gue-
rra civil. El llibre, com manifesta el
mateix autor, és un recull adaptat i
actualitzat d’articles publicats per
l’autor des de 1998 i que podrien
acabar sent els capítols i subcapí-
tols d’un llibre. Per què? Perquè el
tema central de fons és el mateix
per a tots els articles: la salvaguar-
da del patrimoni. També mantenen
una unitat perquè s’ha basat en els
mateixos fons documentals. Els de
la Comissió del Patrimoni Artístic
de Tarragona, primer dispers i des-
prés reorganitzat parcialment pel
mateix autor. També en els fons
conservats a l’Arxiu Històric de
Reus i a l’Institut Municipal de
Museus de Reus. Així mateix, l’au-
tor ha utilitzat les fonts bibliogrà-
fiques i hemerogràfiques aparegu-
des des de 1936, i en demostra un
coneixement científic i exhaustiu.

Amb el redactat amè i planer, no
absent de rigor, al qual ens té
acostumat l’autor, el llibre va
repassant tot un seguit d’episodis
més o menys ordenats per locali-
tats. De la capital del Baix Camp
ens parla de la tasca duta a terme
des del Museu de Reus, de les
vicissituds registrades a la prioral
de Sant Pere i de l’incendi del san-
tuari de la Misericòrdia, de l’ame-
naça sobre un dels monuments
més emblemàtics de la ciutat: l’es-
tàtua de Prim, del salvament dels
arxius, de la recuperació de tres
pintures d’El Círcol i de la parafer-
nàlia franquista muntada al voltant
de l’exposició de «Recuperación
artística», que va tenir lloc entre
1939 i 1940.



De la ciutat de Tarragona i del seu
entorn comarcal, el llibre repassa
l’agressió que patí l’Arc de Berà pel
juliol de 1936, les excavacions
arqueològiques realitzades a l’am-
fiteatre i el teatre romans, la pro-
tecció de la catedral i del patrimo-
ni artístic de l’església de Sant
Llorenç, el trasllat dels exvots de
Sant Magí al Museu Marítim de
Barcelona, els últims mesos del
Taller Escola de Pintura i Escultura
de Tarragona, l’ocupació del palau
arquebisbal per part dels serveis
franquistes de patrimoni artístic,
que s’allargà fins a final de 1940 i,
finalment, l’intent frustrat de rega-
lar unes monedes romanes al comte
Ciano, el gendre de Mussolini.

Després de les ciutats de Reus i de
Tarragona els diferents articles del
llibre se centren en la salvaguarda o
destrucció del patrimoni, principal-
ment, l’artístic religiós, de diferents
pobles i indrets de les comarques
tarragonines: Alcover, Botarell,
Cabassers, Constantí, la Pobla de
Mafumet, Poblet, Pratdip, Santa
Coloma de Queralt, Siurana, Vallmoll,
la Vilella Alta i Vinyols i els Arcs.

Amb tot plegat tenim un recull de
dades rigorosament documentades i
contrastades, reforçades i fonamen-
tades amb totes les notes a peu de
pàgina que requereix qualsevol tre-
ball científic. Uns articles il·lustrats
amb imatges, generalment, dels
documents estudiats. En total, el
contingut del llibre es divideix en
35 capítols, però és en el primer,
més extens, en el qual trobem l’eix
al voltant del qual gira l’essència
del missatge que ens vol transmetre
l’autor. Aquest primer article, titulat
«Notes sobre el salvament del patri-

moni artístic religiós a Reus i
Tarragona (1936-1937)», ofereix
d’entrada la composició final que
tindrà el trencaclosques, la resta
dels 34 articles podrien ser-ne con-
siderades les peces. 

Què vol dir Jaume Massó amb
aquest llibre? Abans de tractar la
salvaguarda del patrimoni parlem
breument de la seva destrucció,
que també n’hi va haver, tot i que
menys de la que els vencedors
volien fer creure. L’autor apunta
tres causes de destrucció: primera,
l’actuació d’escamots d’incontro-
lats, enmig de la convulsió revolu-
cionària inicial; segona,  les
accions de guerra que comporta
qualsevol conflicte bèl·lic i; terce-
ra, els bombardeigs indiscriminats
o intencionats. Doncs, bé, cal dei-
xar clar que l’origen d’aquestes
tres causes és el mateix: la rebel·lió
del militars contra el govern legí-
tim de la República i de la
Generalitat de Catalunya. Després
d’aquesta premissa, anem per l’ob-
jectiu principal: desfer el mite d’un
dels arguments més repetits per la
història dels vencedors del bàndol
rebel. L’argument de la destrucció
dels patrimoni artístic i cultural de
l’Església catòlica i, al mateix
temps, l’assumpció de la tasca de
salvament d’aquest patrimoni per
part dels franquistes un cop acaba-
da la guerra. És a dir, el llibre pre-
tén desemmascarar la propaganda i
tergiversació duta a terme pels
franquistes. I, com diu Jaume
Massó, «no podem seguir tolerant
–més de seixanta anys després dels
fets– un intent tan descarat de
manipulació de la nostra història».
Aquest sentit de fer justícia i posar
les coses en el seu lloc en la memò-
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ria col·lectiva és una constant en les
274 pàgines d’aquest llibre.

En una situació de convulsió revo-
lucionària primer, i després, de
guerra, la tasca duta a terme en el
bàndol republicà per salvaguardar
el patrimoni és més que lloable i
digne de ser recordada. Començant
per dalt, en l’àmbit nacional, la
Generalitat de Catalunya. Tant el
president Lluís Companys com el
conseller de Cultura Ventura
Gassol faran tot el que estava al
seu abast. De forma immediata,
desplegaran una activitat legislati-
va sense precedents que comença-
rà pel decret del dia 24 de juliol
que creava a cada localitat un
comitè per assegurar la conserva-
ció del «patrimoni del poble».
Després de Ventura Gassol, Josep
Tarradellas, com a conseller interí
de Cultura, i Antoni Maria Sbert
com a nou conseller de Cultura,
continuaran signants decrets en el
mateix sentit. Ara bé, en els tres o
quatres primers mesos una cosa
era legislar i l’altra poder fer com-
plir les disposicions legals. Cal
pensar que gairebé no existien for-
ces d’ordre públic i el poder resta-
va en mans de les milícies armades
que patrullaven els carrers.
Tanmateix, atesa la situació, la
destrucció del patrimoni, que n’hi
va haver, hauria pogut ser molt,
però molt, més greu. En l’àmbit
local, cal assenyalar la tasca dels
comitès creats per la Generalitat i,
principalment, cal donar rellevàn-
cia a les persones que els dirigien o
que hi col·laboraven. 

A Tarragona, el pintor tarragoní
Ignasi Mallol i l’escultor reusenc
Joan Rebull, codirectors del Taller

Escola de Pintura i Escultura de
Tarragona, però també el comissa-
ri Lluís Mestres, el cenetista Josep
M. Alomà, el secretari de
l’Associació Amics de les Arts,
Josep Recasens, i mossèn Pere
Batlle com a assessor municipal. A
Reus, el conservador del Museu
Municipal, Pere Rius, que gairebé
sense recursos desenvoluparà una
activitat fabril. També cal recordar
el metge i regidor reusenc Francesc
Abelló, impulsor del Museu Prim-
Rull i president de la seva primera
Junta. Més enllà de Tarragona i de
Reus, els comissaris de Poblet i de
Santes Creus, Eduard Toda i Pere
Lloret, respectivament. Ismael
Balanyà a Montblanc, Joan Cid a
Tortosa i Joaquim Guitert a la
Selva del Camp. I moltes altres
persones, conegudes o desconegu-
des, que en cada una de les locali-
tats van col·laborar més o menys
en el mateix objectiu: protegir el
nostre patrimoni. Després de la
guerra, Eduard Toda i mossèn Pere
Batlle s’adaptaran ràpidament a la
nova situació. La majoria dels
altres, dissortadament, es van exi-
liar. Per sempre, com Ignasi Mallol,
que va morir a Bogotà. O, d’altres,
com el reusenc Pere Rius, tot just
per la seva eficàcia i dedicació van
patir la repressió. A tots ells hem
de retre homenatge per haver sal-
vat el patrimoni que avui tenim i
que hem de transmetre en les
millors condicions a les genera-
cions futures. I el millor homenat-
ge és llegir aquest llibre per poder
conèixer i valorar aquella tasca.

[Fragments del text de presentació del lli-
bre, llegit al Museu d’Arqueologia
Salvador Vilaseca, de Reus, el 22 d’abril de
2004]
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La col·lecció Diffundere és una
col·lecció de catàlegs dels fons de
museus d’art, d’història i d’arqueolo-
gia de les comarques que depenen
dels Serveis Territorials de Cultura de
la Generalitat de Catalunya a
Tarragona. Les comarques són les
següents: Alt Camp, Baix Camp, Baix
Penedès, Conca de Barberà, Priorat,
Tarragonès.

És un projecte dels Serveis Territorials
(ST) per tal que es publiquin els
objectes que conserven els museus
d’aquestes comarques.

L’objectiu principal és aconseguir que
museus per als quals seria molt difícil
poder publicar els seus fons, bé per-
què no disposen de prou personal o
bé, el que és el més freqüent, perquè
no disposen de pressupost que els ho
permeti, ho puguin fer.  

El projecte, a pesar que s’adreça espe-
cialment als museus amb menys
recursos, està obert a tots els que hi
vulguin participar que siguin de les
especialitats comentades: art, història
o arqueologia i estiguin ubicats en les
comarques que depenen dels ST.

Tots els que treballem en el món
dels museus sabem que una de les
mancances més generalitzades és
la inexistència de publicacions
sobre la institució i els fons que
conserva: no és freqüent trobar

guies de visita al museu i menys
catàlegs dels seus fons. Som de l’o-
pinió que la col·lecció diffundere
ajuda a omplir aquest buit.

Abans d’entrar en detalls, però,
alguns números: 

•Volum 1, any 2002, 15 museus par-
ticipants.  El pressupost aconseguit
va ser de 9.465,94 euros, que ens
va permetre editar 1.250 llibres
amb 118 peces catalogades fetes
totalment o en part d’ivori o d’os.

•Volum 2, any 2003, 21 museus par-
ticipants. El pressupost aconseguit
va ser de 12.800 euros, que ens va
permetre editar 1.700 llibres amb
144 peces catalogades fetes total-
ment o en part de bronze.

•Volum 3, any 2004, 22 museus par-
ticipants. El pressupost aconseguit
va ser de 11.350 euros, que ens va
permetre editar 2.000 llibres (1.000
per als participants i 1.000 per a
l’editorial amb 149 peces cataloga-
des fetes totalment o en part de
vidre o alguna de les seves
variants..

En parlar de la col·lecció és interes-
sant, a més dels seus objectius,
comentar tres aspectes: el sistema
de finançament, les característiques
i l’estructura del llibre i  el sistema
de treball.

LA COL·LECCIÓ DIFFUNDERE

LA COL·LECCIÓ DIFFUNDERE
MONTSE CABALLERO
Museòloga

La colección Diffundere es una colección de catálo-
gos de los fondos de museos de arte, de historia y
de arqueología de las comarcas que dependen de los
Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de
Catalunya en Tarragona. Es un proyecto de los
Serveis Territorials (ST) a fin de que se publiquen
los objetos que conservan los museos de estas
comarcas, para los cuales sería muy difícil poder
publicar sus fondos, bien porque no disponen de
suficiente personal o bien, lo que es más frecuente,
porque no disponen de un presupuesto que se lo
permita.  

The Diffundere collection is a collection of catalo-
gues from museums of art, history and archaeology
in the counties covered by the Cultural Territorial
Services (ST) of the Generalitat de Catalunya in
Tarragona. The ST undertake to publish information
on objects held in these county museums, which
would otherwise find it difficult to publish their
collections due to lack of staff or more often to lack
of funds.  
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El finançament s’aconsegueix sobre
la base de les aportacions dels partici-
pants. L’aportació mínima per museu
és de 300 euros. L’aportació màxima
no té límit, però en cap d’aquests tres
volums ha superat els 1.400 euros. Per
als volums 2 i 3 de la col·lecció hi ha
hagut una col·laboració econòmica
dels Serveis Territorials. La suma de
les aportacions és el pressupost per
editar el llibre; llavors demanem ofer-
tes a diverses impremtes o editorials i
fem l’encàrrec a aquella que ens ofe-
reix més llibres a partir del nostre
pressupost. Una vegada editat el llibre
cada museu disposa del nombre de lli-
bres que li correspon segons els diners
que ha aportat i segons el cost d’edi-
ció de cada volum.

És interessant comentar, en referència
al finançament, que el concepte bàsic
és la idea que a pesar de no tenir
gaire pressupost ni personal es
poden fer coses i que també es
poden fer sense necessitat de sub-
vencions. En aquest cas el criteri ha
estat posar a la pràctica un concep-
te tan antic com és el de sumar
esforços si un sol no pot. És el
material el criteri comú dels objec-
tes a publicar i no un determinat
tipus o una determinada època, per
facilitar que més museus participin
i aconseguir així més diners per
editar el llibre.

En referència a les característiques i
a l’estructura del llibre, destaquem el
següent: cada museu disposa d’un
capítol en el llibre. Aquests estan
ordenats per ordre alfabètic de
poblacions perquè vam pensar que
al lector li seria més fàcil localitzar
el museu per poblacions i que també

podria ser que busqués museus en
una determinada població.

Cada capítol té una petit text sobre el
museu i la col·lecció d’objectes fets
amb el material de què tracta el llibre.
Aquesta part inclou les dades sobre el
museu, adreça, horaris, preus...i
inclou una fotografia de la institució
que es vol que sigui diferent en cada
volum per tal d’anar aconseguint un
reportatge sobre el museu en fer la
col·lecció. La resta del capítol és el
catàleg de peces que presenta el
museu, que poden ser en número
d’una a deu. L’objectiu és equilibrar el
pes dels diferents museus en el llibre
i fer-ne possible l‘edició. També en la
manera de presentar les peces hi ha
un criteri. Cada peça disposa d’una
plana que ha d’incloure la foto o
fotos de l’objecte i el text organitzat
en els camps mínims per identificar la
peça (número d’inventari, mides...) i
en un text en tres parts: descripció, ús
i comentaris. Pensem que conèixer les
parts d’un objecte i el seu nom ajuda
a comprendre’l i enriqueix el vocabu-
lari. Saber-ne l’ús fa l’objecte més
pròxim i comprensible per al lector
no especialitzat i és una informació
a la qual possiblement no s‘ha
donat  tota la importància que té.
Evidentment, sempre hi pot haver
informació que és difícil de preveu-
re i així l’apartat comentaris permet
que aquesta disposi d’un espai.

Com es pot observar, el plantejament
del llibre trenca tòpics: evita separar
els museus per temàtica. Tampoc té
en compte la importància atribuïda
tradicionalment als diferents objectes
(un llum de Gallé té el mateix pes en
el llibre que un ungüentari romà).

LA COL·LECCIÓ DIFFUNDERE
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Tots els museus tenen el mateix trac-
tament i totes les peces també, de
manera que ofereix una visió no
habitual de disciplines i objectes que,
com va dir algú, agermana i obre
perspectives noves.

Altres parts del llibre són, a més de
l’índex general, els índexs d’autors,
de tipus de peces i de cronologies, de
manera que es poden buscar els
objectes des de diferents apropa-
ments. També hi ha la bibliografia
utilitzada i en el volum número 3 un
capítol destinat a comentar breument
la conservació i la restauració del
material de què es tracta i un altre
destinat a la història d’aquest mate-
rial per donar un context als objectes.
Finalment cal comentar que tot el lli-
bre està traduït al castellà perquè es
va considerar que així aquesta publi-
cació podia tenir més difusió i era
millor eina per als museus pel fet de
permetre més intercanvis i, en gene-
ral, més sortida.

El sistema de treball ha estat dis-
senyar el llibre entre tots els partici-
pants a partir d’una idea base propor-
cionada pels ST. Dins de les línies
generals que s’han de mantenir, cada
volum pot incorporar millores a pro-
posta dels participants (en aquest
darrer volum, per exemple, capítols
de restauració i d’història del mate-
rial). Hi ha comunicació sempre entre
tots al llarg de l’elaboració del llibre i
es fomenta l’intercanvi d’informació i
de col·laboració entre els participants.
El disseny de la col·lecció també s’ha
decidit entre tots a partir de propostes
de la impremta que editava el primer
volum. Cal recordar aquí que aquesta
publicació és una coedició de tots els

participants ja que tots fan una apor-
tació econòmica per a l’edició del lli-
bre i, per tant, tots tenen capacitat de
decidir sobre la publicació.  Finalment
hem intentat també incorporar princi-
pis d’ètica i de col·laboració entre les
institucions culturals sense finalitat de
lucre en incorporar, tant com sigui
possible, el copyleft per a alguns dels
continguts i fotografies.

Ja editat el volum número tres, s’obre
un període de reflexió sobre possibles
canvis en la col·lecció; alguns, neces-
sàriament, deguts als canvis polítics i
d’ordenació del territori en què vivim
actualment. Sí que podem dir que hi
ha voluntat de continuïtat i de trobar
mecanismes que millorin el producte.  

De moment un important nombre
d’institucions, d’organismes i de per-
sones han pogut i volgut participar a
causa de l’equilibri trobat entre la lli-
bertat de participació, d’aportació
econòmica, d’iniciativa per decidir
sobre el producte, el disseny i els con-
tinguts i de treball reconegut en sig-
nar cadascú la seva part.

És una col·lecció que amb els tres
volums publicats ha donat a conèixer
els fons d’un total de vint-i-set
museus de les comarques esmentades,
amb més de quatre-centes peces cata-
logades amb fotografia en color, amb
fotografies dels museus, dels seus
logotips i els dels organismes que els
gestionen, i amb dades administrati-
ves actualitzades.

Ha impulsat l’ús de noves tecnolo-
gies.  En el primer volum la major
part de museus proporcionaven les
fotos en format diapositiva i el text

en disquet.  Actualment totes les fotos
i els textos estan digitalitzats i gaire-
bé tots es presenten en CD-ROM. La
majoria tenen ja càmera digital i la
participació en aquesta col·lecció ha
afavorit la introducció del correu
electrònic en molts dels museus que
no en disposaven perquè el sistema
de comunicació i intercanvi de dades
entre tots es fa bàsicament amb
aquest mitjà.  

No només això, hi ha un aspecte
humà que els participants valorem
molt: ara ens coneixem tots i hi ha
una relació fluïda entre els que treba-
llem en la majoria dels museus d’a-
questes comarques en un context de
col·laboració. 
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El passat mes de maig els represen-
tants del Museu de la Pesca de
Palamós van rebre de mans de la
reina Fabiola de Bèlgica, que apadri-
na el Premi, el diploma d’excel·lèn-
cia amb la menció especial al Premi
del Museu Europeu de l’Any.

Enguany  han estat 56 els museus
que s’han presentat al Premi, de 20
països diferents, i només 26 els que
han estat nominats com a finalistes.
El Museu de la Pesca de Palamós va
ser escollit com a únic finalista de
l’Estat espanyol al premi. 

D’aquests 26 nominats, s’ha escollit
el guanyador: El Museu del
Patrimoni Nacional, d’Arnhem
(Holanda) i el jurat ha donat tres
mencions especials per la forma

imaginativa de presentació de les
col·leccions, la seva gestió i la seva
difusió al Museu de la Pesca, de
Palamóa; al Saxony Museum of
History, Chemitz (Alemanya), i al
Mölndal Museum, Mölndal (Suècia).

L’entrega dels premis European
Museum Forum of the Year Award
(premi del Museu Europeu de l’Any)
va tenir lloc a Brussel·les el dissabte
7 de maig com a colofó de la troba-
da dels museus finalistes que es va
fer en aquesta ciutat entre els dies 4
i 7 de maig. Durant aquesta trobada
tots els representants dels museus
finalistes van presentar a la resta de
candidats els seus centres, a través
d’una entrevista amb projecció de
fotografies i la mostra d’un objecte
representatiu del mateix museu.

El Museu de la Pesca de Palamós, menció especial al

Premi Museu Europeu de l’any
JOAN VICENS
Museòleg

El Museu de la Pesca de Palamós obté a Brussel·les una menció especial al
Premi Museu Europeu de l’any

Enguany tan sols tres museus de tot l’estat optaven a aquest prestigiós
premi i només el museu de la pesca ha estat finalista a l’ european museum
forum of the year award. El total de  participants ha estat de cinquanta-
sis, dels quals només trenta-cinc s’han seleccionat com  a nominats al
premi. D’entre aquests, el museu de la pesca ha cridat l’atenció «pel seu
apropament dinàmic i responsable a la temàtica: la pesca i els pescadors,
tenint en compte el passat, el present i el futur», per la qual cosa ha meres-
cut la menció especial al premi del museu europeu de l’any.



Els jutges que van visitar el Museu
de la Pesca al setembre de 2004 van
qualificar l’exposició així: «elegant,
discreta, aèria i adaptada al seu
tema. Sobre el programa educatiu,
ajuda a donar a conèixer als seus
visitants les activitats locals, mitjan-
çant visites al port, tallers sobre
ciències socials i naturals lligades al
mar, passejades en veler i d’iniciació
a la pesca amb canya. Totes aquestes
activitats estan adaptades als grups
escolars, a les famílies i als adults. El
Museu té també una estreta col·labo-
ració amb patrocinadors del sector
de la pesca, entre el quals destaquen
empreses, associacions de pescadors,
les diferents administracions i la
Universitat de Girona. El jurat consi-
dera que aquest museu pot servir
d’exemple per d’altres d’anàlogues
on tota la indústria en dificultats pot
aprofitar amb força una comprensió

i una presentació de la seva impor-
tància cultural».

Totes aquestes consideracions han
portat el jurat del Premi a atorgar un
reconeixement europeu per la seva
qualitat al Museu de la Pesca en
forma de menció especial. 

El premi European Museum Forum
of the Year Award (EMYA) va ser
fundat el 1977, i organitzat per l’en-
titat European Museum Forum.
Aquesta és una organització sense
ànim de lucre que opera sota el
Consell d’Europa. La seva funció
principal és gestionar el premi
EMYA, però també, amb el temps,
s’ha convertit en un centre que orga-
nitza tallers per a museus a diferents
llocs d’Europa, a més de publicar la
revista Magazine i oferir serveis
d’assessoria.
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1. Museu de la Pesca. Fotografia:Museu de la Pesca
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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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Adreça

Codi i Població

Telèfon

Fax o e-mail

Professió

Forma de pagament

Ingrès al c/c núm.: “La Caixa” 2100-0801-18-0200463743
(cal adjuntar el comprovant d’ingrés)

Domiciliació bancària:

titular compte

Banc/caixa

Núm. entitat Núm. agència Dígit de control

Núm. de compte
En les domiciliacions bancàries, les renovacions són automàtiques

Data

Signatura

Preu de la subscripció (1 núm. l’any) 18€ / Preu per als amics de MHC 13€

Museu d’Història de Catalunya
Pl.Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Tel.: 93 225 47 00
Fax: 93 225 47 58
a/e: mhc.cultura@gencat.net
web://cultura.gencat.net/museus/mhc
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DVD, edlcló semestral 

A més, per als subscriptors 
de l'edició impresa i del DVD, 
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CD-ROM trimestral que conté 
les pagines en fo rmat PDF 
(DOGC en imatges) 
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Base de dades, actualltzacló diaria 

A la carta, servel dlarl personalltzat 
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