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Temps de canvis

Teniu a les mans un nou exemplar de la Revista Catalana de Museologia Mnemòsine. Un número que

engloba dos anys. Una època prou significativa per als museus catalans, que han vist propostes de canvi

en l’estructuració i en l’organització de les institucions museístiques en el nostre país, justament quan es

complia, i commemorava, el centenari de la Junta de Museus de Catalunya. 

El gener del 2008, la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya pre-

sentava un nou Pla de museus que ha de conduir a una nova organització basada en xarxes de relació

entre institucions, i amb l’aposta per a la creació d’un museu de societat, el Museu Nacional d’Història,

Arqueologia i Etnologia de Catalunya. No volem entrar ara en cap valoració. Temps hi haurà, en futures

pàgines, de reflexionar i de recollir les veus a favor i en contra per a la construcció de noves etapes que

han de portar -perquè aquesta és la voluntat de tots- a una millora dels nostres museus, de la seva orga-

nització i gestió de la tasca i de la formació dels seus professionals, així com de la funció cultural i social

que les institucions museístiques han anat desenvolupant en i per a la societat catalana.

Vivim temps de canvis i, per defecte, de crisis, de les quals cal, sempre, renéixer renovat. Uns temps que

també han atrapat aquesta publicació que presentem. Mnemòsine prenia el nom de la mare de totes les

muses inspiradores i es presentava per primer cop l’any 2004, com una necessitat per omplir un buit edi-

torial, massa llarg, en el camp de la museologia i la museografia. La iniciativa naixia de l’empenta de

l’AMC i de la voluntat i esforç decidits del Museu d’Història de Catalunya. Amb aquesta fructífera alian-

ça, s’han anat succeint els quatre primers números de la  revista. Però els temps ens obliguen a innovar-

nos. Això, però, no ha d’afectar l’essència i l’objectiu de la publicació: oferir un marc generalista en què

reflexionar i referenciar el panorama museològic i museogràfic de Catalunya. Mnemòsine inicia una nova

singladura sota un únic impuls, el de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, no sense l’empar i el suport

de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Un recolzament que agraïm i neces-

sitem, però del qual no vol excloure futures sumes d’altres institucions per fer d’aquest projecte una aposta de

país. Per continuar essent la Revista Catalana de Museologia.

Amb aquesta ferma voluntat, us convidem a endinsar-vos en la lectura d’aquest nou número de la revis-

ta que dediquem, en l’espai central, a la recerca sobre museologia, un camp emergent que testimonia com

creix l’interès, des de les universitats, per a aquesta nova disciplina que esdevé objecte d’anàlisi i tema

de cada cop més tesis doctorals. Un testimoni dels canvis en la nostra professió que, en relativament pocs

anys, ha anat guanyant més possibilitats de formació específica i més reconeixement, amb estudis ofi-

cials de postgrau presents en diversos màsters. Una clara evidència que ens anem apropant a la realitat

de ser una professió plenament reconeguda.

editorial
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Però també en la pràctica quotidiana i en els nous projectes són clars els canvis. Sortosament, els museus

continuen repensant-se i introduint nous models que s’adaptin al temps, a les transformacions. En aquest

número us presentem, en l’apartat d’experiències, alguns dels exemples més significats d’aquests dos

darrers anys. Alguns projectes encara estan en construcció, com el DHUB (Disseny Hub Barcelona), que

planteja reorganitzar diversos museus sota el concepte genèric de disseny amb una proposta innovadora

d’organització i de producció; d’altres són ja plena realitat com el Museu de Lleida, que integra diferents

patrimonis i col·leccions en un projecte amb voluntat de servei territorial, o el Museu Memorial de l’Exili

de la Jonquera (MUME), que fa del patrimoni immaterial el seu fons principal, i encara el Parc

Arqueològic Cella Vinaria de Teià, que suggereix una nova forma de construcció de la museografia en

paral·lel a la recerca arqueològica. I, per últim, dos testimonis de l’empenta privada que té en la figura

del col·leccionista l’origen de nous museus, en aquest cas d’art: les fundacions Sunyol i Vila Casas, aques-

ta última amb l’obertura de la seva nova seu a Can Framis, dedicada a la pintura. Al promotor d’aquest

últim projecte, Antoni Vila Casas, li dediquem un nou espai de la revista:  l’entrevista.

Tots aquests projectes són el testimoni de la vitalitat dels museus i dels seus professionals en aquests

temps de canvis, una prova refermada per l’extens resum, a manera de crònica, de totes les renovacions,

reformulacions o inauguracions d’espais patrimonials, que també trobareu a la revista.

Continuem, en temps de canvis, amb la nostra voluntat de ser presents en el futur per donar veu a les

diferents iniciatives, per oferir espais de debat i per testimoniar la vitalitat dels museus catalans, i us con-

videm a continuar acompanyant-nos-hi.

Carme Clusellas
Presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
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El patrimoni que conserva, investiga i difon un museu
només és un conjunt d’obres o artefactes contextualit-
zats des d’un punt de vista històric, estètic, cultural o
científic que una comunitat ha preservat conscientment
al llarg del temps. La raó que fa que aquests elements
estiguin en un museu i no abandonats en qualsevol racó
rau en el procés històric de valoració social. Dotar un
objecte patrimonial de valor social és el primer pas per
conservar-lo i posar-lo, posteriorment, a disposició per
formar la col·lectivitat i que en gaudeixi.

Els museus són fruit, i al mateix temps motor, d’un flux
circulant virtuós de creació de valor . La dimensió eco-
nòmica neix i creix en la mesura que aquest corrent
s’intensifica, des de l’esforç i la voluntat inicials dels
fundadors fins a les responsabilitats dels actuals titu-
lars i gestors. Els museus s’originen, en la major part
de casos, com a resultat de la iniciativa d’un grup
minoritari de persones predisposades: historiadors,
arqueòlegs, arquitectes, folkloristes, artistes, científics
o aficionats sensibles, que reuneixen, estudien, conser-
ven i col·leccionen obres, al seu parer rellevants, res-
catant-les de l’oblit, investigant-ne la procedència, i
donant a conèixer aquest llegat a d’altres experts i a la
societat en general. En un segon estadi, l’energia
col·lectiva d’aquest conjunt de persones i d’algunes
institucions permet crear un equipament patrimonial
de bell nou, obert al públic: un museu, un arxiu o un
lloc arqueològic amb el seu centre interpretatiu. En
d’altres casos, permet que objectes fins llavors no con-

9 LLUÍS BONETOpinió

LLUÍS BONET. 
Universitat de Barcelona

La dimensió econòmica dels
museus al segle XXI
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fan créixer, cosa que  permet al museu donar plena
resposta a la seva missió. Al mateix temps, aquest
moviment produeix addicionalment un valor econò-
mic i social notable. Evidentment, la raó de ser d’un
centre d’aquesta mena no consisteix a crear un efecte
econòmic a la comunitat que l’acull, però això no vol
dir que aquest fet sigui negligible o que no valgui la
pena donar-lo a conèixer. Mentre no se’n desvirtuï la
missió, ni es transformi en un parc d’atraccions, fer
visible aquest valor afegit pot ser útil per ajudar a
legitimar el suport al patrimoni davant d’autoritats
pocs sensibles. Per altra part, el perill d’instrumentalit-
zació dels equipaments i del seu patrimoni ha existit
sempre, i no només motivat per raons d’ordre econò-
mic. Cal, tan sols, ser-ne conscients i evitar-ne els
potencials efectes negatius.

Les repercussions econòmiques d’un museu sobre el
seu entorn són d’ordre divers. Per un cantó, hi ha l’im-
pacte directe generat per les despeses del mateix cen-
tre, l’induït pels visitants, i l’indirecte fet pel conjunt
d’efectes multiplicadors associats. Per l’altre, el con-
junt de beneficis externs sobre el benestar general que

siderats pels paràmetres museístics dominants s’incor-
porin a les col·leccions dels equipaments ja existents.

En una tercera fase, els centres d’èxit –no forçosament
grans– aprenen a transformar els recursos heretats (un
espai i un equipament material, recursos econòmics,
coneixements, personal i saber fer) en una oferta de
serveis (centrals i perifèrics) que en potenciï la missió.
A mesura que creix la qualitat mitjana d’aquests ser-
veis, l’exigència i la resposta dels visitants augmenta.
En totes les col·leccions obertes al públic, un dels
aspectes fonamentals consisteix a sensibilitzar la
comunitat de referència, residents i no residents, i fer
créixer la demanda, ja que, només si hom és capaç de
generar un consum de serveis creixent a partir d’una
oferta atractiva i veraç es legitimen socialment les
energies i els recursos col·lectius esmerçats.

El flux circulant de valor apareix quan l’esforç inicial
d’una minoria il·lustrada, traduït en un equipament
amb oferta de serveis, genera tal demanda que legiti-
ma noves voluntats i recursos gràcies al valor social
creat. Un bon govern i programacions intel·ligents el

10 LLUÍS BONETOpinió
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11 LLUÍS BONETOpinió

no impliquen de manera immediata una despesa o una
transacció de mercat; és a dir, la formació o l’enriqui-
ment personal i social dels visitants del museu i dels
professionals, així com la contribució a la identitat
local, la cohesió social o a crear un entorn més crea-
tiu (Mazzanti, 2002; Greffe, 2003).

L’impacte econòmic directe és el més fàcil d’estimar.
Consisteixen a mesurar la incidència en termes d’ocu-
pació i de renda en l’economia local de totes les des-
peses. En canvi, els efectes induïts i indirectes són
molt més difícils d’avaluar, fet que genera moltes crí-
tiques de la comunitat acadèmica per la temptació de
sobreestimar-los (Van Puffelen, 1996; Seaman, 2006).
Més enllà de problemes formals de delimitació territo-
rial o temàtica, les mancances més habituals consis-
teixen a no distingir adequadament els impactes totals
bruts dels nets, un cop restat l’efecte d’inèrcia; és a dir,
el que s’hauria ja produït sense l’addició de la despesa
considerada. Una altra de les qüestions avaluades crí-
ticament és el determinisme amb què alguns tracten
l’efecte multiplicador de les subvencions a la cultura a
través d’un ingrés impositiu superior. Així mateix, pel
que fa a la incidència sobre el mercat de treball, no
sempre es té en compte l’efecte desplaçament (d’ocu-
pats d’altres territoris al territori analitzat) i els de
substitució o modificació de la composició dels ocu-
pats en el territori de referència. Un altre factor que
acostuma a comportar sobrevaloració és l’estimació de
les despeses complementàries (en transport, allotja-
ment, restauració o regals) induïdes directament per la
visita al museu. Els criteris per determinar l’abast d’a-
questes (i els procediments seguits per a l’obtenció de
la informació pertinent) no són, habitualment, ni prou
explícits ni clars, la qual cosa no ajuda a legitimar els
resultats obtinguts. Al mateix temps, no s’acostuma a
estimar de manera prou acurada la proporció de visi-
tants realment motivats per l’activitat museística res-
pecte de la xifra total de turistes, i la respectiva des-
pesa indirecta i induïda, o fins i tot d’aquells que com-
parteixen diverses motivacions, culturals i no cultu-
rals, durant l’estada.

Com a conseqüència de les nombroses crítiques als
estudis d’impacte econòmic, han proliferat en els

darrers anys altres tècniques complementàries, com la
valoració contingent (Noonan, 2003; Throsby, 2003;
Sanz & Herrero, 2006). Cal dir, tanmateix, que aques-
ta no sols és més complexa i cara de realitzar que els
mètodes simples d’impacte econòmic,1 sinó que amb-
dós permeten extreure conclusions d’ordre diferent,
complementàries entre si. Així doncs, quan es planteja
la possibilitat de realitzar estudis d’aquest tipus cal ser
alhora rigorós i humil.2 En especial, perquè utilitzar
aïlladament els estudis d’impacte o de valoració con-
tingent com a argument legitimador de la inversió
pública i privada en el sector pot acabar sent contra-
produent, ja que molts altres serveis alternatius d’inte-
rès social (sanitat, educació, serveis socials) poden
tenir uns efectes econòmics i socials més alts.

La veritable responsabilitat dels hereus d’un patrimoni,
i molt en particular dels seus gestors professionals, rau
a ser capaços de transformar una col·lecció i un con-
junt de serveis museístics heretats en una proposta
atractiva i de qualitat. Cal saber definir bé l’oferta
d’exposicions, permanent i temporals, les alternatives
de formació i gaudi més enllà d’uns serveis educatius
només dirigits a escolars o famílies amb infants, l’es-
tratègia de comunicació i, sobretot, la relació virtual a
través del web i les xarxes socials amb el museu. Cal
no oblidar, així mateix, el conjunt de serveis col·late-
rals que fan agradable i fructífera una visita: horaris
adequats, política de preus no excloents, àrees de des-
cans amb possibilitat de relaxar-se o aprendre més,
servei de restauració, botiga amb una col·lecció d’ob-
jectes atractiva relacionada amb el contingut del
museu, etc. Lògicament, el model que s’haurà de seguir

1 Realitzar un estudi d’impacte amb totes les garanties és molt costós: implica
disposar o bé d’una taula input-output prou detallada i al dia del territori de
referència o d’informació molt precisa per als models de base d’exportació); per
això, la majoria dels realitzats per encàrrec opten per aproximacions simples,
amb molts supòsits, i, per tant, més barats, però també poc rigorosos.

2 Els resultats i metodologies d’alguns dels estudis realitzats a Espanya són molt
desiguals. Al costat de xifres sorprenents com les aportades pel Guggenheim de
Bilbao, i en especial pel projecte d’ampliació a Urdaibai, altres semblen molt més
acurades (Fluvià et al., 2006; Sanz & Herrero, 2006).
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cal adequar-lo a la dimensió, a la capacitat, a les qua-
litats i als recursos disponibles. En aquest sentit, cal
evitar la temptació de reproduir models d’èxit vàlids
únicament en altres contextos. Estudiar de manera
comparada experiències de dimensió o problemàtica
semblant (potser no tan mediàtiques) i deixar espai a
la innovació interna és fonamental. Sense una planifi-
cació a llarg termini ni uns equips de professionals
centrats en la tasca d’oferir els millors serveis possi-
bles, i no només els seus interessos gregaris, no és pos-
sible maximitzar un bon impacte patrimonial, social i
econòmic.

En aquest sentit, el sorgiment de nous reptes i models
per gestionar els museus genera certa inquietud entre
una part dels professionals, ja que obliga a alterar les
prioritats tradicionals i, en conseqüència, els recursos
esmerçats.  Sovint, l’esforç per ser més eficients i efi-
caços, sobretot si es fa bruscament, alimenta discursos
contraris a una mirada econòmica dels equipaments
patrimonials.  Per evitar-ho, s’ha de dialogar interna-
ment sobre la missió, els objectius i les estratègies que
cal implantar, així com sobre la capacitat per generar
discursos adaptats als diversos actors amb incidència
sobre el museu (des de les autoritats econòmiques i els
patrocinadors, passant per les associacions d’amics i
els experts), amb l’objectiu de convèncer-los que hi
continuïn donant suport.

És important saber donar valor al patrimoni disponi-
ble i a la funció social i econòmica del museu, ja que,
sovint, l’escassetat de recursos contrasta amb unes
demandes fora mida d’unes autoritats sense prou
coneixement de l’esforç i de la tasca realitzada pels
professionals que en tenen cura.

12 LLUÍS BONETOpinió
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15 LA RECERCA UNIVERSITÀRIA EN MUSEOLOGIA A CATALUNYADossier

Amb aquest dossier us presentem algunes recerques universitàries sobre
museologia. A les pàgines següents, ens centrem en la investigació a les
universitats, però és evident que aquest no és l’únic espai on se’n fa i que
cal tenir ben present el paper que han tingut i tenen en el desenvolupa-
ment de la recerca museològica a Catalunya tant els equipaments museís-
tics més grans com també els d’àmbit més local (Alcalde i Rueda, 1989).
Però, des de la redacció de la revista Mnemòsine, es va creure convenient
adreçar la mirada a l’estat de la investigació universitària, valorant en
quin moment es troba i quines són les seves perspectives. 

El dossier no és ni un estat de la qüestió ni pretén ser una presentació
exhaustiva de les recerques portades a terme en els darrers anys, sinó sols
una mostra d’algunes de les presentades recentment. Com el lector podrà
apreciar, els articles del dossier es refereixen a qüestions tan diverses com
el patrimoni literari, les cases museu, els espais arqueològics reconstruïts,
la formació dels professionals dels museus o el patrimoni immaterial a
Internet. Són, en certa manera, una miscel·lània de treballs que només
tenen en comú el fet d’haver-se gestat en el si de les universitats.

L’EVOLUCIÓ DE LA RECERCA EN MUSEOLOGIA 
A LES UNIVERSITATS

Aquesta mostra, però, ens dóna peu a fer algunes reflexions inicials sobre
l’estat de la investigació en museologia a les universitats catalanes. Una

La recerca universitària en museologia a Catalunya

GABRIEL ALCALDE I GURT. 
Institut Català del Patrimoni Cultural. Universitat de Girona
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visió primera i sumària ens indica que, després de molts anys amb una
escassa atenció, les universitats i els seus científics s’estan interessant
molt més per les recerques sobre el patrimoni i els museus. Estem en un
moment en què semblen despertar-se nous interessos i probablement
aquest sigui un camp emergent. 

El grau de desenvolupament de la recerca universitària sobre una deter-
minada temàtica està, en bona part, vinculat al de la seva presència en els
programes de formació. Als centres catalans, les primeres assignatures
vinculades amb la museologia es varen impartir a la Universitat
Autònoma de Barcelona el 1971 i tenien un caràcter optatiu. L’oferta,
però, no va es va generalitzar i assentar fins a mitjan de la dècada dels
anys noranta quan, amb la nova organització de les matèries troncals, la
majoria de les universitats n’inclogueren sobre museologia en els seus
estudis de llicenciatura. Un altre pas important va tenir lloc quan es van
començar a programar estudis específics de tercer cicle. A la dècada dels
noranta, es produí una certa proliferació de màsters i postgraus dedicats
a aquesta matèria (Roigé, 2001; Alcalde, 2002). Actualment, amb el nou
model europeu d’educació superior, diverses universitats catalanes (com
les de Girona, Lleida, Barcelona i la UIC) ofereixen màsters oficials dedi-
cats a la museologia i a la gestió del patrimoni cultural, de manera que
aquesta disciplina s’ha convertit en un camp d’ensenyament habitual.

Tot i que podríem dir que l’oferta universitària en museologia té actual-
ment uns objectius més aviat professionalitzadors, orientats a la formació
de persones per treballar en museus i entitats patrimonials, la proliferació
dels estudis superiors ha propiciat i afavorit el desenvolupament de línies
de recerca en aquest camp i, per primera vegada, alguns dels màsters exis-
tents (com a Girona, Lleida i Barcelona) ofereixen programes de doctorat
específics d’aquestes matèries. El seu desenvolupament, que en aquests
moments ja tenen diversos doctorands en procés d’elaboració de les seves
tesis, suposarà una gran empenta a la recerca.

Per tal de situar la dimensió de la investigació en museologia i en patrimoni
cultural a les universitats catalanes, podem assenyalar-ne alguns indicadors.

El primer, i potser el més significatiu, és el de les tesis doctorals presen-
tades. Ens referim, únicament, als treballs que se centren pròpiament en
museologia i en patrimoni cultural, sense incloure aquells que estan dedi-
cats a l’estudi dels objectes que es troben en els museus o als dels béns
que es poden considerar patrimoni cultural. Doncs bé, en les dues darre-
res dècades, s’han llegit un total de vint-i-cinc tesis sobre aquestes temà-
tiques, però el més interessant és que, mentre que entre el 1991 i el 2002
era gairebé un fet extraordinari (només se’n presentaren en total vuit), des
del 2003 fins al 2009 se n’han presentat disset. Per universitats, és a la

1. Seu de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni
Cultural. Fotografia: ICRPC.

1
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Universitat de Barcelona on s’han llegit més de la meitat de les tesis
(catorze entre les dues dècades), seguida de la Universitat de Girona (tres)
i de la UAB (tres), mentre que la resta es reparteixen entre els altres centres.

Els temes tractats són molt diversos:

1. En primer lloc, destaquen un bon nombre de tesis que es refereixen als
aspectes didàctics i educatius dels museus i del patrimoni cultural en les
diferents perspectives, des dels d’art fins als espais de presentació arqueo-
lògica i virtual (Padró, 2000; González, 2007). En alguns casos, tracten dels
projectes didàctics en el marc dels museus (Serrat, 2004), mentre que en
d’altres s’han centrat més en l’anàlisi dels aspectes museogràfics des d’una
perspectiva didàctica o fan propostes d’intervenció didàctica sobre conjunts
historicomonumentals i arqueològics (Santacana, 1994; Sospedra, 2006;
Poblet, 2003; Masriera, 2008). En molts casos, tenen un caràcter aplicat i
sovint els mateixos investigadors realitzen en paral·lel un treball professio-
nal que es reconeix en les conclusions que proposen (Calaf, 1999).

2. Una altra línia d’investigació que ha donat diversos fruits ha estat
el de la història dels museus i del patrimoni, amb tesis que han
estudiat qüestions com l’evolució i la política d’adquisicions dels
museus d’art (Boronat, 1996; Garcia, 1996) o el procés d’espoli del
patrimoni pirinenc (Campillo, 2006), entre d’altres.

Fonamentalment, aquests treballs es basen en documentació histò-
rica, però també recorren a entrevistes amb els protagonistes i a
l’observació i l’anàlisi de les pròpies col·leccions.

3. Una tercera línia és la de les tesis dedicades al turisme cultural i
patrimonial, que han analitzat qüestions referides a l’imaginari i les
mirades turístiques en ciutats com Barcelona i Girona (Vidal, 2005;
Galí, 2004). Anant més lluny de les qüestions més purament apli-
cades o de gestió del turisme, en aquests treballs s’ha posat de
manifest una anàlisi crítica de com el patrimoni és utilitzat i reuti-
litzat per a la construcció d’estereotips i imatges turístiques.

4. Trobem, finalment, una gran diversitat de temàtiques que es refe-
reixen a diferents qüestions com els estudis de visitants (Prats,
1989; Alcalde, 1993), els professionals dels museus (Vié, 2008), l’a-
nàlisi antropològica dels processos de conflicte i gentrification
[ennobliment] relacionats amb l’ús del patrimoni (Marrero, 2008;
Franquesa, 2007), la protecció jurídica internacional del patrimoni
(Camps, 2000), l’ús de la realitat virtual en museus d’arqueologia
(Pujol, 2006), les cases museu (Cid, 2009) o el patrimoni immaterial
i la memòria a Internet (Solanilla, 2009).
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Un altre indicador que cal considerar sobre l’estat de la investigació uni-
versitària és el dels grups consolidats. A Catalunya, l’Agència de Gestió
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), a través de convocatòries
competitives, reconeix grups de recerca del país i també dóna suport a les
seves activitats. Si ens fixem estrictament en els que en el seu nom indi-
quen de manera explícita la seva vinculació a investigacions en temes de
museologia o de patrimoni cultural, podem observar que en  el primer
període d’aquest reconeixement (2005-2008) només n’hi havia un
(Didàctica del patrimoni, museografia comprensiva i noves tecnologies, de
la UB), mentre que, a la convocatòria del 2009-2013, ja n’hi ha tres (l’an-
terior, el grup Patrimonialització i usos del patrimoni cultural, de l’Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), i el de Conservació-
Restauració del Patrimoni, a la UB). Cal tenir en compte, però, que, a més
d’aquests més específics, n’hi ha també d’altres que, des d’altres camps i
noms diversos, tracten d’aspectes relacionats amb la museologia i el patri-
moni. De fet, a quasi totes les universitats catalanes hi ha grups de recer-
ca que, a partir de línies diverses, hi investiguen.

El tercer indicador a què farem referència és el nombre de projectes conce-
dits en les convocatòries estatals de R+D. Aquí, de nou, hem de tenir en
consideració que, a més dels que mostren un títol explícitament relacionat
amb la museologia i els estudis de patrimoni cultural, n’hi ha d’altres que
inclouen aquests camps, tot i no ser aquests el principal objecte d’estudi.

2

2. Una línia d’investigació que ha donat diversos
fruits ha estat el de la història dels museus i del
patrimoni, amb tesis que han estudiat qüestions
com l’evolució i la política d’adquisicions dels
museus d’art. Fotografia: Magalí 2009. 
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Ens fixarem únicament en els primers. Si analitzem l’evolució en el darrer
quinquenni (2004-2008), veiem com a les universitats catalanes s’ha pro-
duït un increment important del nombre de projectes de museologia i patri-
moni cultural, que han estat avaluats positivament en el marc del Programa
Nacional; d’un únic projecte el 2004 i el 2005, s’ha passat a dos en els anys
2006 i 2007, i aquesta xifra ha augmentat fins a cinc en el 2008 (“Procesos
de patrimonialización de la naturaleza y la cultura. Posicionamientos loca-
les y articulaciones globales”, “Caracterización material sin deterioro de
obras del patrimonio mediante técnicas analíticas evolucionadas”,
“Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos” de la
UB; “La música religiosa en Cataluña en el siglo XIX. Estudios sobre patri-
monio musical: los fondos musicales del Archivo Diocesano de Girona,
Biblioteca Episcopal de Barcelona, Mataró, Olot y Tárrega, de la UAB”, i “La
patrimonialización de la arqueología. Conceptualizaciones y usos actuales
del patrimonio arqueológico” de l’ICRPC).

També ha de tenir una influència molt positiva en l’evolució de la inves-
tigació en museologia a Catalunya l’Institut Català de Recerca en
Patrimoni Cultural, acabat de crear, una fundació vinculada a la
Generalitat de Catalunya i a la Universitat de Girona. Aquest centre està
actualment desplegant les seves línies d’investigació i en el seu pla estra-
tègic té previst incorporar-ne, el 2010, una de dedicada de manera espe-
cífica a la museologia. 

Tots aquests indicadors ens mostren que la investigació universitària en
museologia i en estudis de patrimoni cultural és relativament recent a
Catalunya i no disposa encara de la tradició que tenen altres camps del
coneixement. Però si fa poc més d’un decenni aquesta mena de recerques
tenien un caràcter extraordinari i limitat, quasi bé inexistent, en els
darrers anys se n’ha produït un increment notable. Avui es tracta, sens
dubte, d’un camp en vies de consolidació que, probablement, donarà nous
fruits els propers anys, quan tots els treballs que actualment s’estan fent
vagin acabant-se. 

SITUACIÓ I PROBLEMÀTICA ACTUAL DE LA RECERCA EN MUSEO-
LOGIA A LES UNIVERSITATS CATALANES

De totes maneres, tot i l’increment dels darrers anys, la investigació en
museologia és un camp encara emergent al nostre país, i això es deu, entre
d’altres raons, al caràcter i a l’estatut científic de la museologia, però
també a les condicions en què es fa. Vegem-ho.

Comencem per les qüestions relacionades amb les mateixes característi-
ques de la matèria. Un primer problema és el caràcter de la museologia,
situada entre una disciplina aplicada i una de recerca. La pràctica de la
investigació ha de fer-se, sovint, en un equilibri entre el gran desenvolu-
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pament que està experimentant l’aplicació i la innovació en museologia i
museografia i la recerca universitària bàsica. Tradicionalment, els aspec-
tes teòrics de la museologia han tingut una evolució menor que els pràc-
tics i, malgrat els esforços de les darreres dècades per elaborar una teoria
museològica, el problema continua (Hernández, 2006). La dimensió expe-
rimental de molts treballs els dóna un caràcter més solvent davant d’al-
tres estudis més bàsics (Calaf, 2009), però sovint les recerques queden
marcades també pel constrenyiment de com s’entén i s’avalua la investi-
gació en la institució universitària.

Una segona dificultat, en certa manera derivada de l’anterior, és la interrela-
ció entre museus (i entitats patrimonials) i la universitat. Sempre s’ha con-
siderat que la recerca és una de les funcions fonamentals de qualsevol
museu, però habitualment s’ha entès en tres sentits: com a investigació i
documentació de les pròpies col·leccions; com a recerca exploratòria per
a la preparació de les exposicions i com a exploració sobre el territori

3
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d’influència en el cas dels museus locals i territorials (Beltran, Roigé i
Estrada, 1993). En aquest sentit, l’articulació entre els museus i la univer-
sitat es presenta complexa, perquè les lògiques d’investigació d’una i altra
institucions no sempre són coincidents. 

Una tercera dificultat és la diversitat de plantejaments i disciplines que inter-
venen en la recerca museològica. S’ha discutit molt sobre si la museologia és
una matèria o és una disciplina auxiliar. No és ara el moment d’entrar en
aquest debat, que tampoc no aporta gaire, però la realitat és que, en tot
cas, no hi ha una investigació conjunta en museologia, sinó que els cien-
tífics estan situats en àrees diferents de les ciències socials (com la didàc-
tica, la pedagogia, l’antropologia social, la geografia, la sociologia, el dret,
l’economia, la comunicació, etc.), les humanitats (la història de l’art, la
història, l’arqueologia, la conservació...), i encara moltes d’altres corres-
ponents a àrees tècniques (disseny, arquitectura, enginyeries, etc.) o de
ciències que corresponen a tipus específics de museus (paleontologia, bio-
logia...). Més que tractar una de conjunta, les recerques corresponen o bé
a àrees diferents, segons la disciplina de base del museu (arqueològics,
etnològics, d’art, etc.) o bé a partir d’aspectes diferents (història, econo-
mia, didàctica, etc.). Sens dubte, aquesta diversitat aporta una gran rique-
sa a la matèria, però també genera una certa dispersió i una dificultat per
al reconeixement conjunt. 

Aquesta interdisciplinaritat comporta també un problema concret. A les
universitats, la investigació es finança, en gran part, a través de convo-
catòries competitives. El problema està en el fet que la museologia no
constitueix una de les àrees reconegudes que ordenen la presentació dels
projectes i que, en conseqüència, els d’aquesta matèria són inclosos en
altres camps del coneixement (arqueologia, història, història de l’art, cièn-
cies socials...) i valorats per avaluadors d’aquells àmbits, i no de la pròpia
disciplina. Això, per descomptat, incideix negativament en les possibili-
tats de finançament, o bé comporta que no siguin valorats en la mateixa
mesura, en funció de les àrees a què es presenten. 

Una quarta dificultat es refereix a les metodologies de recerca utilitzades,
que es caracteritzen per una gran heterogeneïtat, des d’estudis fonamen-
talment arxivístics i documentals fins a d’altres de caràcter qualitatiu i
etnogràfic, sense deixar de banda les que parteixen de procediments fona-
mentalment quantitatius. A més, la manca de tradició i el fet que es par-
teixi de disciplines i d’objectius diferents no han permès aprofundir en els
procediments metodològics. Hi ha una gran diversitat de solucions, però
predominen els estudis de casos per sobre de les anàlisis quantitatives. En
tot cas, un dels reptes fonamentals de la recerca i dels nous programes de
doctorat consistirà a aprofundir en els procediments metodològics que la
recerca en museologia haurà d’utilitzar.
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Cal indicar, finalment, algunes dificultats per a la difusió dels resultats. Ni
a Catalunya, ni a l’Estat  espanyol existeixen fins ara gaires revistes dedi-
cades a la museologia ni, encara menys, publicacions específiques de
recerca en la matèria. A Catalunya, hi trobem Mnemòsine, que ja porta
una llarga trajectòria, però cal tenir en compte que no és ben bé una revis-
ta de recerca. Fa uns anys hi havia un cert nombre de publicacions edita-
des per museus, que, tot i no ser tampoc pròpiament d’investigació en
museologia, proporcionaven almenys espais en què publicar resultats
d’investigació a l’entorn dels museus. Varen experimentar un augment
important a la segona meitat dels anys vuitanta i a la primera meitat dels
noranta (per exemple, el 1990, se’n comptabilitzaven més de mig cente-
nar en els museus catalans. Alcalde i Rueda, 1990), però, en els darrers
anys, la majoria han desaparegut. També han deixat de publicar-se De
Museus i Revista de Museus , editades per la Generalitat i la Diputació de
Barcelona a finals del segle passat. En canvi, el 2009 n’ha aparegut una
de nova (Hermes) que, encara que és editada en castellà i per una edito-
rial d’Astúries, té la redacció i la direcció a Barcelona, i aspira a conver-
tir-se en una revista de referència sobre el tema. Aquesta mateixa man-
cança la podríem fer extensiva a l’àmbit estatal, en què les publicacions
de recerca en museologia són poc nombroses. A més, en general, no solen
tenir un impacte excessivament important en les bases de dades interna-
cionals, per la qual cosa, el reconeixement científic dels articles que s’hi
publiquen és limitat. Molt sovint, els investigadors han de recórrer a edi-
cions dedicades a d’altres camps del coneixement, més ben valorades.
Això fa que es produeixi una gran dispersió en els mitjans utilitzats per
publicar, cosa que dificulta una valoració adequada de la recerca en
aquesta matèria.

A Catalunya hi ha també una manca de fòrums en què exposar els resul-
tats de la recerca en museologia. Tot i que les jornades, cursos o semina-
ris hi són actualment molt freqüents, els congressos dedicats específica-
ment a la disciplina en què els investigadors puguin difondre les seves
recerques han estat molt puntuals. A banda dels congressos de museus
locals i comarcals celebrats a Arbúcies, Olot i Girona els anys 1989 i 1999
i el dedicat als “Museus i Societat”, que va tenir lloc a Tàrrega el 1994, hi
ha hagut poques reunions científiques sobre museologia en les quals es
poguessin presentar comunicacions amb resultats de recerques. De la mateixa
manera que ho dèiem en parlar de les revistes, la solució per tal de difon-
dre la investigació en museologia passa moltes vegades per presentar els
resultats en congressos dedicats a d’altres camps del coneixement. 

REPTES PER A UN FUTUR IMMINENT 

L’increment en el nombre de centres museístics, així com la proliferació
dels elements que es converteixen en béns patrimonials, fa imprescindible
una recerca de qualitat en aquest àmbit per tal de potenciar la millor rela-
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ció possible entre el patrimoni i la societat. Resulta imprescindible, al nos-
tre entendre, que l’augment d’equipaments vagi acompanyat d’una refle-
xió basada en la investigació sobre les condicions de la patrimonialització,
sobre les innovacions en museologia i museografia, sobre els aspectes
didàctics de la museïtzació i sobre els models de gestió utilitzats.

El creixement del nombre de tesis, de projectes i de grups de recerca i de pro-
grames de formació en aquestes disciplines ens suggereixen que el desenvolu-
pament de la recerca té bones perspectives per desenvolupar-se en els propers
anys. La consideració com a estudis oficials de postgrau de diversos màsters
en diferents universitats és una realitat que dóna suport a aquesta afirmació. 

Això comportarà que cada vegada hi hagi més persones que tinguin una
formació que els permeti desenvolupar investigació en aquest camp i, a
més, aquestes tindran la possibilitat de continuar-la en el marc d’un doc-
torat, ja que els màsters oficials en museologia així ho permetran.

Perquè aquesta recerca pugui desenvolupar-se satisfactòriament i acabi
consolidant-se, calen dues condicions. Primer, que la institució universi-
tària s’hi interessi no com a aspecte secundari, sinó com un element
essencial per a la transferència de la investigació a la societat. Per fer-ho
possible, caldrà interrelacionar el context de la recerca aplicada amb la
bàsica, desenvolupant noves estratègies adaptades a la necessitat d’ava-
luar i analitzar els projectes realitzats. Segon, que hi hagi un major acos-
tament entre els museus i les entitats de gestió del patrimoni amb les uni-
versitats. Així la investigació universitària podrà proporcionar noves pis-
tes per al desenvolupament de la pràctica museològica en els diferents
aspectes ideològics, polítics, didàctics, tècnics i socials. 
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EL PUNT DE PARTIDA: MEMÒRIA ORAL, PATRIMONI IMMATERIAL
I INTERNET

Aquest article exposa la casuística a què s’enfronta la recerca acadèmica sobre
patrimoni cultural en línia. En concret, s’hi parlarà dels principals reptes i
dificultats sorgides arran de l’elaboració de la meva tesi doctoral titulada “En
primera persona: memòria oral, patrimoni immaterial i Internet”.1

Al començament de la recerca, res em feia sospitar que les dificultats con-
ceptuals i metodològiques fossin tan rellevants. Partia d’un treball de
recerca previ sobre l’ús d’Internet en la recuperació de la memòria histò-
rica de la Guerra Civil espanyola (Solanilla, 2004), de caràcter descriptiu,
i que mostrava un estat de la qüestió sobre quina era la presència a la
xarxa d’aquesta temàtica. 

En canvi, els plantejaments sobre els quals es va fonamentar la recerca
doctoral eren completament diferents. Es partia de l’interès per analitzar
la relació que s’establia entre tres àmbits de coneixement aparentment
diversos: memòria oral autobiogràfica, patrimoni immaterial i Internet.
Per tant, encara que incloïa un vessant descriptiu d’estudis de cas, apor-
tava una anàlisi dels usos i funcions d’Internet que els museus en feien
amb relació a les històries de vida, que consideràvem elements de patri-
moni immaterial. 

LAURA SOLANILLA.
Universitat Oberta de Catalunya. 

Tocar l’intangible 
Fent recerca sobre qüestions de patrimoni 
immaterial a Internet

Aquest article aborda els reptes i les dificultats per
fer recerca sobre patrimoni cultural a Internet i la
manca d’eines teòriques, metodològiques i procedi-
mentals per abordar aquest camp d’estudi emer-
gent. El document fa un recorregut sobre diversos
aspectes de la investigació, com l’anàlisi del patri-
moni cultural immaterial des del punt de vista de
les ciències humanes i socials, la relació no sem-
pre evident entre la pràctica professional i la
recerca acadèmica i la necessitat de construir un
marc teòric i metodològic de referència per a la
futura recerca.

1 Tesi doctoral defensada el 24 de febrer de 2009,
dins del programa de Doctorat en Societat de la
Informació (IN3-UOC).
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Val la pena incidir en la definició d’aquests tres àmbits que vàrem interre-
lacionar en la investigació. El primer, la memòria oral autobiogràfica
(narració en primera persona de les vivències personals), té una dimensió
col·lectiva evident, no només per la manera com es construeix, sinó perquè
afecta el comportament i la manera de veure el món de comunitats sence-
res i esdevé un senyal d’identitat potentíssim per als grups socials. Sabem
qui som perquè compartim un passat comú amb els altres membres de la
nostra societat i és en relació amb aquesta memòria col·lectiva que ens defi-
nim, tant des del punt de vista individual com envers el grup al qual ens
adscrivim. Els records comuns d’un grup social són la base en què es fona-
menta la identitat compartida i es constitueixen com un element legitima-
dor i diferenciador respecte d’altres persones que no en són membres. 

El segon àmbit es defineix pel reconeixement del concepte de patrimoni
cultural immaterial per la UNESCO (2003). Aquest fet, juntament amb
altres transformacions sofertes en els àmbits del patrimoni cultural i dels
museus des de la dècada dels setanta del segle XX, està provocant grans
canvis en la manera de gestionar el patrimoni a molts nivells, que abas-
ten des de la transformació dels models institucionals i l’aparició de noves
tipologies de centres fins a la nova definició dels rols socials de les insti-
tucions patrimonials contemporànies.

El tercer àmbit de coneixement està relacionat amb l’estudi de la consoli-
dació d’Internet en l’àmbit del patrimoni cultural i com aquest fet ha
transformat el funcionament dels museus en línia i ha obert noves pers-
pectives museològiques i museogràfiques. 

Així doncs, podríem emmarcar la nostra recerca dins les coordenades
següents:

Font pròpia (Solanilla, 2008).

El nostre objecte d’estudi eren els testimonis orals autobiogràfics, que
consideràvem elements patrimonials immaterials. L’entorn d’anàlisi esco-
llit era Internet, entesa com una arena social on interactuen agents diver-
sos, sense descuidar les accions realitzades en la presencialitat i les rela-
cions que s’estableixen entre ambdós entorns. 

Es constata que a Internet conviuen tota mena d’agents socials, tant indi-
vidus com institucions, empreses, associacions o mitjans de comunicació,
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que ofereixen aquesta mena de testimonis. En el nostre cas, vàrem optar
per focalitzar la recerca en el paper dels  museus i altres institucions de la
memòria (AML)2 que conserven aquest tipus de patrimoni i el gestionen a
la xarxa. 

Des del punt de vist de la matèria d’estudi, tot i que es va recórrer al tre-
ball d’autors d’àmbits de coneixement diversos del camp de les ciències
humanes i socials (història, antropologia, sociologia, psicologia social...),
el treball es va posicionar de manera decidida en el camp dels estudis
sobre patrimoni cultural i museus i, en concret, sobre el desenvolupament
d’aquesta disciplina en l’entorn virtual. 

UN PATRIMONI INCORPORI

Un cop definits els paràmetres en què emmarcar la recerca, van començar
les dificultats. Per començar, la definició de l’objecte d’estudi, que per la
pròpia naturalesa és un concepte força indefinit que incorpora múltiples
accepcions i que ha estat tractat per disciplines molt diverses. Cadascuna
ha aplicat una mirada diferent, no sempre coincident, i que valora la
memòria col·lectiva segons criteris diferents, com veracitat, significat o
simbolisme. Així doncs, ens trobem davant d’un objecte d’estudi pluridis-

2 En terminologia anglosaxona Archives, Museums
& Libraries.
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ciplinari, la qual cosa ens obliga a definir de manera explícita des d’on
ens hi apropem i la seva nomenclatura, segons la matèria d’estudi que se
n’ocupa (històries personals, relats autobiogràfics, testimonis...).

En segon lloc, cal remarcar que, des del punt de vista històric, la idea de
patrimoni cultural ha estat indefectiblement lligada a la de materialitat (un
objecte, un monument, un lloc). De fet, fins a l’any 2003, en què es va apro-
var la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial,
una de les condicions per ser considerat patrimoni cultural era, precisament,
la materialitat. A tall d’exemple, en la definició de «museu» dels Estatuts de
l’ICOM no es va substituir l’expressió «testimonis materials» pels termes
«patrimoni material i immaterial» fins a la Conferència General de l’ICOM
celebrada a Viena (Àustria) el 24 d’agost de 2007.

L’aparició del concepte de patrimoni immaterial no és aliè a les transfor-
macions viscudes pel de patrimoni cultural des del final de la Segona
Guerra Mundial fins al present. El que s’ha considerat o no patrimoni cul-
tural s’ha modificat substancialment des del moment en què aquest sempre
era un objecte o monument únic i singular material (una obra d’art, un jaci-
ment arqueològic, un objecte valuós...) fins a l’actualitat en què el patrimo-
ni cultural es valora no només pel seu valor intrínsec, sinó també pel sig-
nificat simbòlic i identitari. Aquest fet ha obligat els museòlegs a plantejar-
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se noves eines museogràfiques i nous reptes museològics per poder treba-
llar el patrimoni immaterial, tant en l’àmbit presencial com en el digital.

Tanmateix, constatem que la noció d’immaterialitat del patrimoni cultu-
ral és força recent i encara avui en dia es discuteixen els límits i les rela-
cions entre el material i l’immaterial i els ítems que poden ser inclosos
sota aquest epígraf. Dins d’aquest nou marc, podem considerar els testi-
monis com a «peces» patrimonials que han de ser adquirides, conservades,
difoses i protegides per la legislació vigent. Malgrat tot, hom continua pri-
vilegiant la protecció i la cura del patrimoni material per sobre de l’im-
material i, en l’actualitat, encara moltes institucions no preveuen en abso-
lut, en el disseny de les seves activitats, tota la càrrega de patrimoni
immaterial que porta implícita la conservació dels seus fons. 

Si bé, des de la professió, alguns museus s’han enfrontat als reptes museo-
gràfics que suposa la protecció i difusió d’aquest patrimoni, des de l’aca-
dèmia encara no s’ha assolit la construcció teòrica i metodològica neces-
sària per abordar aquest tema. Com que el patrimoni cultural immaterial
és encara un concepte poc consolidat en el temps, la producció científica
que l’aborda és relativament escassa i es concreta en una majoria de tex-
tos normatius, alguns estudis sobre museologia i museografia del patri-
moni immaterial de caràcter descriptiu i molt pocs textos analítics.3

ELS MUSEUS DE LA MEMÒRIA ORAL

L’entrada en escena del concepte de patrimoni cultural immaterial ha reper-
cutit de manera notable en l’àmbit dels museus, ja que els ítems patrimonials
immaterials defugen les taxonomies temàtiques clàssiques. Amb relació a les
històries de vida, i tot i que estan apareixent centres específicament creats per
conservar aquest tipus de patrimoni, la majoria de museus d’altres àmbits
temàtics de tot el món (de la ciència i de la tècnica, d’història o d’art) no acos-
tumen a incorporar aquests relats autobiogràfics a la seva col·lecció. 

En l’actualitat, l’ICOM té dos comitès internacionals que aixopluguen les
institucions que solen treballar amb històries de vida.4 Però encara que
tots dos grups treballen amb un material tipològicament similar, des del
punt de vista conceptual són museus força diferents. En el cas dels etno-
gràfics, parteixen d’una concepció antropològica de la cultura que els fa
parar una atenció especial en la vida quotidiana. El seu interès per inclou-
re les vivències de la gent corrent o fins i tot per treballar amb grups des-
favorits és un indicador d’aquesta mirada antropològica.

En canvi, els museus memorials es poden considerar com una tipologia
innovadora dins dels d’història i acostumen a estar situats a prop d’espais
físics de forta càrrega simbòlica. Fan ús dels testimonis, d’una banda com

3 La revista de referència internacional en aquest
àmbit, The International Journal of Intangible Heritage,
va aparèixer l’any 2006 amb periodicitat anual. 

4 D’una banda l’ICME (Museums and Collections
of Ethnography) i, de l’altra, l’ICMEMO (Memorial
Museums in Remembrance of the Victims of Public
Crimes).
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a font primària de la història (font oral), però, de l’altra, com a mecanis-
me per apropar les víctimes als visitants i humanitzar-les, produint el pro-
cés contrari a la despersonalització que els van aplicar els seus botxins. 

D’altra banda, els nous discursos museològics propicien l’aparició de centres
interdisciplinaris que, en moltes ocasions i especialment en els de creació
recent, són de classificació temàtica difícil en una de les categories tradi-
cionals. De vegades, museus que fa uns anys presentarien un enfocament
estrictament històric, combinen els seus discursos amb la incorporació de
creacions artístiques o d’enfocaments etnogràfics. 

Aquest nous models híbrids des del punt de vista temàtic, que no es poden
encabir en cap de les dues categories proposades per l’ICOM, poden
incloure els museus de persona, els de migració o els d’història de les
dones. Tots comparteixen les missions bàsiques del museu. El que els dota
de singularitat és el seu discurs museogràfic, que se centra en les perso-
nes en lloc de l’objecte i que els interessa més mostrar qui produeix el
patrimoni, i quin significat li atorga, que no pas en el resultat material. 

Aquests centres es plantegen la necessitat de construir nous discursos més
propers a les persones i grups del seu entorn i, en conseqüència, s’impli-
quen activament en els moviments socials i associatius que els envolten.
La consideració d’Internet com un espai més del museu també ha contri-
buït al desdibuixament dels compartiments estancs en què es dividien els
museus tradicionals, ja que ha creat plataformes en línia d’interacció
social que conviuen amb activitats del territori.

Una altra característica que comparteixen aquests nous models és la
transformació del  patró de museu focalitzat sobre les seves col·leccions a
una nova pauta que fa pivotar l’activitat sobre els interessos i les neces-
sitats del públic. Aquest punt és crucial ja que, en conseqüència, l’activi-
tat del museu no es formula sobre allò que aquest pot oferir (l’oferta cul-
tural), sinó a donar resposta a la demanda social del seu entorn. 

Aquest desplaçament permet plantejar centres sense col·lecció pròpia o
que es creen sense una de preexistent, ja que el que els converteix i els
legitima com a centres patrimonials no són tant els objectes que conte-
nen, sinó els usos que fan del patrimoni (estigui situat on sigui) i l’exis-
tència com a espai simbòlic (identitari, memorial, didàctic) vers la seva
comunitat. En el cas de museus en línia, la situació encara és més clara ja
que, en moltes ocasions, els ítems exposats només tenen existència digi-
tal. Podríem afirmar que aquests nous centres apliquen molta més atenció
als processos que fan que un objecte, una persona o un relat esdevingui
patrimoni que als objectes en si. 
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No obstant això, s’enfronten a nous plantejaments museològics i han d’em-
prar nous recursos museogràfics per gestionar aquest patrimoni. I es posa
en evidència que l’aplicació de  tècniques museogràfiques tradicionals no és
directament extrapolable als elements del patrimoni cultural immaterial.
Concebre una exposició permanent d’un patrimoni no objectual i que ha
hagut de ser fixat en un suport determinat per poder ser visualitzat des-
munta totes les pràctiques habituals de presentació i interpretació.

Tanmateix, aquesta nova situació ofereix també nous reptes i permet d’i-
maginar noves formes, noves audiències i nous públics a qui accedir.
S’amplien i es modifiquen les funcions dels museus per encarar aquesta
nova realitat. I els professionals van resolent de manera pràctica i amb
resultats més o menys notables aquests nous models expositius. Però la
majoria d’articles que es publiquen són descripcions d’estudis de cas,
sense que s’hi consolidi una línia de recerca i reflexió sobre aquestes
noves realitats museològiques. 

DE LA PROFESSIÓ A L’ACADÈMIA 

Aquesta manca de treballs de recerca en aquest tema va acompanyada de la
manca de reconeixement de la museologia com a disciplina acadèmica inde-
pendent en el nostre país, tot i les cada cop més nombroses publicacions i
articles que en els darrers anys s’estan editant en el camp de la museologia i
de la museografia. Generalment, aquestes recerques són resultat de treballs en
entorns tan heterogenis com facultats d’història, antropologia o didàctica.

Aquesta privació de reconeixement acadèmic es fa palesa en la inexistèn-
cia de publicacions sobre museologia a les bases de dades de les revistes
indexades, en la preeminència dels autors provinents del sector professio-
nal per sobre de l’acadèmic i en el caràcter descriptiu de la majoria d’ar-
ticles, que acostumen a narrar estudis de cas d’àmbit local.

Pel contrari, en altres països (especialment de l’entorn anglosaxó), els tre-
balls sobre museus i patrimoni tenen una trajectòria i un reconeixement
acadèmic molt consolidats. Els Museum Studies són oferts per universitats
de prestigi d’arreu del món, entre les quals destacaríem la Universitat de
Leicester, la de Manchester i l’University College London, al Regne Unit.
Als Estats Units, els més rellevants estan oferts per la Universitat de
Washington i la San Francisco State University. 

Per afegir complexitat al tema, en els darrers anys, la incorporació de les
TIC als museus ha donat lloc a nous àmbits d’especialització i estudi, tant
des de l’àmbit museològic com del museogràfic. Quan el camp d’estudi se
centra en les transformacions viscudes pels museus amb la introducció de
les TIC, no disposem ni d’un únic terme comunament acceptat per deno-
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minar-les. No obstant això, des de la producció científica de diversos
investigadors que treballen aquest tema, ha sorgit el neologisme «ciber-
museologia» que és el que emprarem en aquest treball. No existeix una
definició tancada del que és i a què es dedica aquesta disciplina, entre
altres motius perquè el mateix concepte de «museologia» i «museografia»
està evolucionant amb molta rapidesa. Podríem definir com a cibermuseolo-
gia “l’estudi dels plantejaments teòrics que guien el disseny, la planifica-
ció i la construcció dels museus en línia i les seves activitats.” La ciber-
museografia seria «l’activitat que, a través de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, fa comprensible un element del museu a un
públic, mitjançant l’adequació i el disseny d’un espai i de les qüestions
materials o físiques relatives al contingut.» (Roca, 2008).

Existeixi o no una col·lecció física al darrere, el que la cibermuseologia
qüestiona són els conceptes de «fons», «col·lecció» i fins i tot de «museu»,
ja que permet l’existència d’institucions en línia que, de vegades, ni dis-
posen d’una col·lecció pròpia. 

Existeix encara poca producció teòrica sobre la relació entre museus i TIC.
Una bona font prové del congrés anual internacional Museums & the
Web,5 que sorgeix com una iniciativa del sector professional per compar-
tir i debatre els reptes que la introducció de les TIC està produint en els
museus. La primera conferència internacional Museums & the Web va
tenir lloc el mes de març de 1997 a Los Angeles (Califòrnia) i, des de lla-
vors, s’ha anat celebrant anualment i ha posat a disposició dels professio-
nals una importantíssima documentació, fruit de les ponències i comuni-
cacions dels professionals més innovadors de l’àmbit del patrimoni, les
quals són de lliure accés a la xarxa. Tanmateix, s’hi troba a faltar més
recerca acadèmica, tant a escala nacional com internacional. 

UNA METODOLOGIA DE RECERCA PER CONSTRUIR

Per acabar, i més enllà de la descripció d’experiències, no existeix una meto-
dologia definida ni per a l’estudi científic de la museologia en general ni per
a la cibermuseologia en particular.  Així doncs, ha estat necessari construir
un mètode de treball específic, ja que no existeix  cap marc metodològic con-
solidat per a l’anàlisi de continguts i funcions de projectes en línia dins la
museologia. Per fer-ho, s’han utilitzat mètodes que provenen de disciplines
diverses com la historiografia, l’antropologia, la sociologia i la museologia,
però que també parteixen de l’experiència prèvia investigadora. 

Actualment encara no existeix una metodologia ben consolidada per ana-
litzar projectes virtuals. Per això, s’acostumen a extrapolar mètodes i pro-
cediments propis de la recerca en entorn presencial per aplicar-los al vir-
tual, encara que l’encaix no sempre és satisfactori. Un dels principals pro-
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blemes és que existeix una certa confusió entre objectes i mètodes. Així,
podem avaluar projectes presencials amb mètodes presencials, projectes
presencials amb mètodes virtuals, projectes virtuals amb mètodes presen-
cials i projectes virtuals amb mètodes virtuals. L’esquema següent ens aju-
darà a comprendre la situació: 

Un segon escull que ha calgut superar ha estat el grau de presència dels museus
a Internet. No tots els d’arreu del món estan presents a la xarxa de la mateixa
manera ni el nivell de desenvolupament dels projectes és equivalent. 

El tercer repte ha estat la indefinició del nostre objecte d’estudi a escala de
cerca. Amb això, ens referim al fet que el concepte de “memòria oral” no apa-
reix com a tal en cap sistema d’indexació ni de cercadors. Per trobar-ne expe-
riències, ha calgut cercar sota molts epígrafs diferents. Trobar les institucions
que el poden, potencialment, contenir tampoc és gaire precís, ja que pot estar
allotjat en museus militars, museus de l’holocaust, societats històriques,
arxius de tota mena, museus etnogràfics, museus de migracions, programes
d’història oral impulsats per institucions diverses, biblioteques nacionals...

En resum, en l’àmbit metodològic, cal fer notar la dispersió de formats, la
dificultat de fer cerques sistemàtiques i els diversos criteris semàntics d’in-
dexació que conviuen per denominar un mateix concepte.

REPTES DE FUTUR

A tall de recapitulació, en aquest article hem fet un repàs breu de les difi-
cultats i reptes que suposa iniciar un projecte de recerca acadèmica en
l’àmbit de la museologia a Catalunya. La inexistència de reconeixement
acadèmic de la disciplina, que a la pràctica s’aborda des d’àmbits discipli-
naris molt diversos, i la dispersió dels projectes fan que, ara per ara, la
recerca en museologia a Catalunya sigui un fet  puntual i extraordinari. 
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Cal, doncs, la creació de vincles de col·laboració entre les diverses uni-
versitats i centres de recerca que treballen en aquest camp i, en un futur
no gaire llunyà, la creació i l’establiment de xarxes que incorporin les
reflexions teòriques i analítiques i les pràctiques aplicades que impulsen
els diversos museus catalans. La professió i l’acadèmia han de trobar punts
de contacte i d’enriquiment mutu, superant l’escletxa tradicional entre la
teoria i la pràctica. 

Cada cop més, els nostres professionals tenen coses per dir i experiències
per explicar que enriqueixen la reflexió i l’anàlisi sobre què és la museo-
logia avui i cap on pot anar. Per això, la universitat ha de crear les con-
dicions propícies per recollir i analitzar totes aquestes experiències, rever-
tint la feina en la societat que l’ha creada. La creació d’una xarxa mixta
de professionals i investigadors sobre museologia a Catalunya és el prin-
cipal repte al qual ens hem d’enfrontar i l’única garantia que, en un futur
no gaire llunyà, la recerca acadèmica esdevindrà una eina indispensable
dels museus del segle XXI.

<http://210.204.213.135/ijih_upload/ijih_w11_v

olumes/LauraSolanilla.pdf>.
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Llorenç Villalonga (1958) encapçala el llibre El lledoner de la clastra amb
un pròleg en què explica com passa els tòrrids dies d’agost a Robines, un
topònim clarament identificable a la geografia narrativa de l’escriptor, la
mitologia de Bearn, i al poble de Binissalem, on la seva dona, Maria
Teresa Gelabert, pubilla d’una família benestant de senyors rurals, hi tenia
casal.1 En el text esmentat, relata com aquesta casa esdevé tant el lloc de
les arts de fer quotidianes com l’indret gratuït per a l’art, conta que escriu
i llegeix refugiat a la penombra de la biblioteca, una cambra gran i recòn-
dita situada al primer pis del vell edifici. L’única finestra d’aquesta estan-
ça dóna a la clastra2 on un lledoner sobrepassa, i de molt, les teulades de
l’edifici. Protegit de les inclemències dels estius orientals de l’illa per la
persiana tancada i la cortina espessa de l’arbre, l’autor escriu i repassa
velles lectures entre les quals hi ha la prosa de Proust. Però la biblioteca,
recorda l’escriptor, també té els seus moments en què s’humanitza quan al
migdia, o a entrada de fosc, arriben els homes de treballar el camp, entren
a la clastra i descarreguen els carros. Aleshores, a través de la finestra,
Villalonga escolta com aquell petit pati central s’omple de veus humanes.
Les imprecacions contra els muls que no saben recular a temps se sobre-
posen amb el xiscle d’una corriola a la cerca d’aigua fresca o al recomp-
te de sacs d’ametlles collides. D’aquesta manera, les lectures es mesclen
amb l’espionatge darrere les persianes, i la literatura es confon amb les
històries preses de viva veu. 

DANIEL CID MORAGAS
professor d'ELISAVA Escola Superior de Disseny

Intimitats revelades

1

1. “Conta que escriu i llegeix refugiat a la penombra de la biblioteca… L’única finestra d’aquesta estança dóna a la clastra on un lledoner sobrepassa, i de molt, les
teulades de l’edifici. Protegit de les inclemènencies dels estius orientals de l’illa per la persiana tancada i la cortina espessa de l’arbre, l’autor escriu i repassa velles
lectures”. Despatx de Villalonga, de la casa Museu Llorenç Villalonga, situada a la vila de Binissalem, és un edifici típic mallorquí, conegut amb el nom de Can
Sabater, on l’escriptor residí els mesos d’estiu i durant la Guerra Civil. Fotografia: Casa-Museu Llorenç de Villalonga. Mallorca.

Aquest text comença amb la pregunta de si la literatu-
ra té la capacitat de fer emergir els discursos invisi-
bles de l’interior domèstic, resultat d’una subtil
apropiació de l’espai pel seu ocupant, que l’im-
pregna amb el seu ésser . I si és així, què succeeix
quan aquest procés queda d’alguna manera al
descobert, interromput, revelat? Resseguint els
fragments del mirall que ha quedat trencat en el
curs de fer pública la casa d’algú, l’article acaba
amb una breu deriva cap a una reflexió sobre la
casa-museu. No es pretén fer una història d’aquesta
tipologia, sinó que més aviat es tracta d’una inter-
pretació parcial basada en una seqüència frag-
mentada de fonts literàries i gràfiques, que, en tot
cas, ofereix la possibilitat de transitar per la casa
relatada, escenari del relat.

1 Actualment aquest casal acull la casa museu
dedicada a Llorenç Villalonga.

2 El diccionari català-balear-valencià Alcover-
Moll defineix 'clastra' com un pati situat a la part
anterior o central d'una casa de pagès, envoltat de
les habitacions i altres dependències, com bovals,
pallisses, porxades, cotxeria, etc.
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Bearn és en certa manera fruit d’aquestes experiències i emocions viscu-
des darrere una gelosia tancada amb premeditació i traïdoria, fins a tal
punt que aquest relat del dia a dia a Robines, El lledoner de la clastra ,
d’alguna manera allotja també el reflex d’una poètica villalonguiana. La
novel·la Bearn, entesa com una síntesi de la vida del seu autor, s’identifi-
ca amb la ruralia senyorial mallorquina i expressa l’amor a l’illa i als vells
costums dels homes que l’habiten. Aquells qui, per altra banda, quan el sol
d’estiu esquerda les persianes, irrompen a la clastra i interrompen les lec-
tures de Proust. El topònim imaginari de Bearn, com el Donnafugata d’El
guepard del sicilià Lampedusa, està ubicat més enllà de tot remei, si bé en
part s’inspira en Binissalem. D’altra banda, Villalonga escriu aquesta
novel·la en un clima de postguerra i amb el paisatge moral d’Europa can-
viat. Convençut, d’acord amb la sentència proustiana, que no hi ha altres
paradisos sinó els perduts, viu en el convenciment que, aleshores més que
mai, recollir-se i escriure és la millor manera d’immortalitzar éssers i fets
viscuts i estimats condemnats a desaparèixer. 

Coincidència de cases relat i d’escenaris reals, així com de dates d’edició
i d’estat d’ànim, hi ha un altre llibre que val la pena destacar –entre altres
motius perquè també fa referència a uns interiors que es poden visitar. Es
tracta de La casa de la vida , de Mario Praz (1995). El 1956, es va publi-
car Bearn i el 1958, any en què també va sortir El lledoner de la clastra,
La casa de la vida va quedar finalista del Premi Strega. Val a dir que en
aquella edició del prestigiós certamen literari italià l’obra guanyadora va
ser El guepard, de Lampedusa. 

Descontent dels temps moderns, la manera d’escriure de Praz és també
una escriptura serena i equilibrada que destil·la una clara nostàlgia del
passat, manca de fe en el present i curiositat pel futur. La casa de la vida
és un llibre autobiogràfic que explica com el seu apartament al palau Ricci
de la via Giulia es va omplir de coses belles i objectes d’antiquari. En
aquest text, s’hi entra, com en una casa, pel vestíbul i, a poc a poc, avan-
ça per les diferents estances plenes d’objectes que el narrador i habitant,
un per un, va comentant. Per tant, no és una descripció d’obres d’art i
bibelots varis ordenada segons els estils i les cronologies, sinó segons el
temps viscut, caòtic i desordenat, de l’espai domèstic (Masson, 1989: p.
111-118). Del gènere espacial passa a l’escrit, en què pren forma en el text
i permet al lector resseguir el rastre de qui viu en el seu univers interior.
Es tracta d’un interiorisme contat pel mateix habitant, un catàleg descrip-
tiu i passatge de memòries proustià en què es mescla el desordre de les
coses, la vida i l’habitatge.3

Villalonga escriu mentre per la persiana s’escolen les veus que vénen de
la clastra. L’escriptura de Praz, amb la seva riquesa de lèxic admirable, ens
passeja per la casa de la vida, un recer mirall que pren forma a través del

3 En els últims anys de la seva vida, Mario Praz es
va haver de traslladar amb tota la seva col·lecció
al palau Primoli, a la via Zanardelli de Roma, més
mediocre, però més funcional que el Ricci. Una
operació immobiliària sufragada amb diners
públics, va permetre que avui es pugui visitar.
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text. Cada un d’aquests fragments literaris esdevenen espais erràtics amb
la capacitat d’oferir un material dispar en què es barreja l’espai físic de la
privacitat i els seus rituals amb l’infinit de la literatura. Cadascuna d’a-
questes lectures (El lledoner de la clastra i La casa de la vida) fan llegible
la casa. Un embolcall, l’interior domèstic, que pren sentit a mesura que
s’omple de vida. Que es densifica materialment i afectiva per esdevenir un
territori on s’estructura el microcosmos personal. Un terreny subjectiu i
privat, una intimitat que, per la seva condició, difícilment és pot fer visi-
ble. En canvi, quan aquests escriptors parlen de la casa, sembla com si el
text resultant i els seu estrats sí que fossin capaços de revelar sense vio-
lentar aquest sistema de relacions que es construeix progressivament entre
l’habitant i el seu espai. No en va, la lectura és una experiència imaginà-
ria que es desplega en la intimitat, explica Kristeva (2001, p. 22-23) al seu
assaig sobre la revolta íntima. És una activitat sense estranys i solitària
que dóna accés a un món extern, que s’acaba incorporant a la privadesa
del lector, ens recorda Marí (2004: p. 18-20) rememorant precisament
Proust. Una intimitat, territori personal i privat, que, com acabem de dir,
per la pròpia condició, difícilment es pot fer visible. 

No és casualitat tampoc que, a través de l’escriptor mallorquí, el relat
d’una experiència domèstica personal hagi coincidit amb la lectura de
Proust, a qui Praz (1988: p. 372-387) –també Marí (2004: p. 17-18)– va
atribuir el fet d’haver estat el primer autor a descobrir l’estil literari apte
per descriure els menuts matisos de la sensibilitat, l’atmosfera d’un
ambient o els objectes quotidians atzarosament reveladors. I, per tant, per
fer comunicable quelcom que per principi és incomunicable. És més,
podríem dir que aquest escriptor és capaç de fer-nos veure com l’expe-
riència domèstica és feta d’impressions interiors, correspondències i asso-
ciacions d’imatges que se sobreposen a l’espai real i es restitueixen en
funció d’un bricolatge imaginari (Bonetti, 1994). Quan un home dorm, va
escriure Proust (1992: p. 12-14) a l’inici de Pel cantó de Swan , té a l’en-
torn seu el fil de les hores, l’ordre dels anys i del món. Des del moment en
què recolza les galtes a les galtes del coixí, plenes i fresques com les d’un
infant, el seu cos passa a formar part del dormitori i dels mobles. Però, en
despertar, de manera intuïtiva i en un segon, llegeix el lloc de la terra en
què està. Tot succeeix molt ràpid, en un procés en què s’entrecreuen els
somnis i la realitat. Sobrevenen els records d’altres indrets on també s’ha
viscut aquest acte de llevar-se o, fins i tot, el record d’altres de possibles
en què despertar-se hauria estat possible en aquells moments. D’aquesta
manera, i segons es desprèn de la lectura que Proust fa d’aquest gest habi-
tual –de fet un dels més habituals–, els habitatges successius no desapa-
reixen mai i constitueixen els paràmetres necessaris per restituir cada matí
el llit, el dormitori, la casa. Es tracta d’unes impressions imaginàries que
no necessàriament han de tenir cap relació directa amb l’espai creat, però
que molt ràpidament s’entrellacen i entren en tensió quan cada matí, en

2

2. “Aleshores, a través de la finestra, Villalonga
escolta com aquell petit pati central s’omple de
veus humanes… D’aquesta manera, les lectures es
mesclen amb l’espionatge darrere les persianes…“
Despatx de Llorenç de Villalonga, a la seva casa de
Benissalem. Situat a la primera planta, s’hi conser-
va el mobiliari que hi havia en vida de Villalonga.
Fotografia: Casa-Museu Llorenç de Villalonga.
Mallorca.
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aixecar-nos del llit, emprenem de nou la jornada. Un caos d’idees i records
sobre el fet d’habitar que s’actualitzen en llevar-se, però també cada vega-
da que de nou s’entra en una casa. 

El narrador d’A la recerca del temps perdut , concretament a El cantó de
Guermantes (Proust, 1920: p. 75), és molt clarivident quan, en un altre

3

3. Dibuix de la casa de Manuel de Falla, original
d’Hermenegildo Lanz. Fundación Archivo Manuel
de Falla. Granada. Fotografia: Enrique Lanz.
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moment del relat, explica les impressions que va sentir la primera vegada
que va transitar per l’escala petita, privada i que a penes es feia servir, del
novel·lat palau Doncières. De començament, aquells esglaons li van resul-
tar familiars ja abans de conèixer-los: un sentiment immediat i intens,
aclareix, potser dipositat  pels senyors de temps passats en el seu pujar i
baixar. Quelcom que aquells espais transmetien, potser el rastre del pas
continuat en unes escales gastades, es va creuar amb el bagatge personal
fet d’experiències domèstiques del visitant i va sobreposar-s’hi. Aquell a
qui, essent com també era i havia estat habitant d’altres cases, aquells
espais li van ser molt reconeixibles. En travessar-los, va sentir una dolce-
sa anticipada d’allò que seria habitual, i ràpidament, amb el seu imagina-
ri, va omplir els espais buits que la casa deixava. 

Un registre de les accions humanes, del bricolatge imaginari de l’espai,
que, en un altre ordre, el de la representació visual, també està present en
la història d’uns croquis realitzats per Hermenegildo Lanz dels interiors
del carmen que Manuel de Falla tenia a Granada. Uns dibuixos que des-
prés han servit per reconstruir en el mateix lloc un museu en el seu honor.
El 1939, el músic va haver d’abandonar el domicili per un exili a Sud-
amèrica. El 1941, des de l’Argentina, en saber que havien entrat a robar a
la seva casa granadina, va decidir buidar-la i deixar tots els béns mobles
ben custodiats al convent de Santa Agnès. Abans, però, Lanz va demanar
permís a Falla per realitzar uns dibuixos de cada una de les cambres i la
seva disposició per tal que servissin per a una possible reinstal·lació. Amb
aquells croquis, l’amic volia aixecar acta del microcosmos personal cons-
truït en aquell carmen durant els anys que el músic el va omplir de vida.
Seria com si, d’aquesta manera, augmentés l’esperança d’un retorn. Seria
com si aquells dibuixos, una topografia decidida dels costums de Falla,
poguessin assegurar encara l’existència d’un punt fix del qual partir per tor-
nar a la vida familiar. Val a dir que tal retorn no es va produir mai. En tot
cas, amb aquells esbossos, Lanz va enregistrar les relacions afectives i sòli-
des que l’habitant havia establert amb els espais i, de les quals, els mobles
i els objectes deixats, eren testimoni. Però, indirectament, també va posar
en evidència la fragilitat a què estan sotmeses tals accions quan, pel motiu
que sigui, l’estadant abandona el domicili. I, per tant, no només deixa els
espais, sinó tot allò que havien allotjat fins aleshores (amors, malalties,
misèries i alegries). Uns sentiments que, abandonats a les cases buides,
viuen gens convençuts de la seva nova condició d’oblidats, diria Neruda. 

Espai gratuït de les accions humanes, allí on s’inventen les maneres de fer,
l’hàbitat és un territori personal construït en el dia a dia (Certeau, 1990).
Per la pròpia condició de secreta quotidianitat, aquest transferiment de
sentit entre estadant i hàbitat succeeix sense que ens n’adonem. Una cir-
cumstància que es posa en evidència precisament en casos com aquest,
quan la intimitat queda al descobert a través de la seva representació.
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Quiets davant l’atenta mirada del dibuixant, sembla que en aquests croquis
els mobles esperin que es reprengui el curs natural de les coses i la privadesa
deixi de ser revelada. Allò que va ser familiar, ocult, secret, en descobrir-se,
es mostra en prevenció silenciosa sense, però, deixar de ser molt reconeixe-
dor, és a dir familiar. Una sensació rara d’atracció i de rebuig molt propera a
la que Freud (1973: p. 2.493) definiria com a sinistra. Un sentiment, diu el
psicoanalista, que es manifesta quan el que ens era familiar esdevé estrany.
Un rar contrast entre la sensació d’intimitat profanada i d’impudícia que des-
perta l’exposició de quelcom que pertany al terreny dels afectes.

Precisament en aquest joc d’exilis i registres gràfics de la domesticitat, el
1938, poc després de l’annexió d’Àustria a l’Alemanya nazi i una setma-
na abans que els Freud haguessin de fugir de Viena cap a Londres, August
Aichorn, psicòleg i amic íntim del científic, va fer un encàrrec molt espe-
cial i no exempt de perills al jove fotògraf Edmund Engelman (Engelman,
1993; Werner, 2002: p. 445-448). Li va demanar que fes un reportatge de
l’apartament al carrer Berggasse on la família Freud havia viscut tota la
vida, en el qual, a més a més, el psicoanalista tenia la consulta.
Precisament, en aquest registre fotogràfic del dia a dia, l’inventari va

4 5

4. Dibuix de la casa de Manuel de Falla, original
d’Hermenegildo Lanz. Fundación Archivo Manuel
de Falla. Granada. Fotografia: Enrique Lanz. 

5. Dibuix del jardí de la casa de Manuel de Falla,
original d’Hermenegildo Lanz. Fundación Archivo
Manuel de Falla. Granada. Fotografia: Enrique Lanz.
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prestar una atenció especial a la gran quantitat de figuretes egípcies, gre-
gues, romanes i asiàtiques que omplien la consulta i el despatx contigu.
Disposades en semicercle damunt de l’escriptori, componien una mena
d’audiència que, silenciosament, acompanyava el professor mentre orde-
nava els seus pensaments (Gamwell, Wells, 1989: p. 21-23). Col·locades a
l’entorn del divan, eren els testimonis muts de les confidències dels
pacients, els quals, en la posició relaxant que oferia aquell moble, sentien
com la seva imaginació vagava lliurement, els somnis discorrien i les
idees s’anaven ajuntant. H.D. (2004: p. 28) –inicials de Hilda Doolittle,
una de les pacients més famoses del psicoanalista que va col·laborar amb
ell durant els anys 1933 i 1934– explica com en les sessions que tenia amb
Freud tots dos descobrien que aquelles idees fragmentàries que, aparent-
ment, no guardaven entre elles cap relació estaven hàbilment entrellaça-
des. Entrellaçades com les exquisides vaixelles gregues o les peces de cris-
tall iridescent que brillaven a la llum del crepuscle en els prestatges de la
vitrina que veia quan estava estirada al divan. No hi ha cap dubte que,
d’una manera o altra, aquelles formes tangibles que poblaven consulta i
estudi evocaven els tresors intangibles i molt més fascinants de la ment de
Freud. Davant la genealogia científica freudiana, fonamentada en fenòmens
verbals i mentals, aquestes antiguitats es van convertir en una manera de
fer tangible aquell patrimoni immaterial (Forrester, 1997). Connectades ínti-
mament amb la recerca psicoanalítica, aquesta col·lecció d’escenes, memò-
ries, acudits i somnis apel·laven a l’origen de les idees del professor. 

Novament ens trobem davant d’un intent desesperat de retratar, abans que
fos desmuntada, la residència d’un amic que marxa a l’exili i, més en con-
cret, del lloc on s’havia construït tota la teoria de la psicoanàlisi des del
1891. El resultat final va ser d’una gran qualitat fotogràfica i, a pesar de
les limitacions amb què es va haver de fer, avui té un valor documental
incalculable. El barri on Freud vivia estava vigilat pels nazis i el mateix
Engelman era a la llista de sospitosos per simpatitzar amb el comunisme,
però va assumir el risc. Tenia una Leica i una Rolleiflex, però un material
fotogràfic mínim. Amb la llum de les finestres i de les làmpades i per mitjà
de llargues exposicions, va fotografiar les diferents estances i els seus
habitants. La càmera va captar, pocs dies abans de ser desmuntat, aquell
territori personal, metàfora del seu pensament, que, a la vegada, figurava
simbòlicament l’habitant a través de la gestualitat familiar. El resultat
final va ser el d’un estrany àlbum de família que mostra tant les zones de
treball com la resta de cambres familiars. Uns interiors burgesos clarament
definits en què, de tant en tant, els habitants apareixen retratats en la seva
quotidianitat en un intent de mantenir les bones formes i les convencions
pròpies d’un retrat familiar. Però tot i aquestes temptatives, els rostres
revelen una certa tensió que, indefectiblement, es fa extensible a les repre-
sentacions de la casa. Uns interiors que l’espectador sap que viuen en la
incertesa del seu destí. 

Dossier 3  19/4/10  11:31  Página 41



42 INTIMITATS REVELADESDossier

Cal dir que aquestes imatges d’una casa, que era similar a qualsevol altre
domicili burgès d’aquell temps a Viena, són una evocació d’una època i
una cultura perdudes. La data, 1938, és prou significativa (Werner, 2002:
p. 445-448). Certament, la història que guarda aquest habitatge vienès
testimonia la crisi del model en el qual el mateix Freud s’havia instal·lat:
la vida plàcida en una llar burgesa, expressió de la personalitat d’un indi-
vidu i d’una família concreta. A Afinidades vienesas, Casals (2003: p. 108-
109) descriu amb molta claredat com en la Viena d’aleshores, reflex de
l’ordre domèstic burgès i dels hàbits burocràtics i jeràrquics que la carac-
teritzaven, precisament en el si d’aquesta moralitat i privacitat, s’hi va
incubar el revulsiu. Freud és un exemple molt clar d’aquest doble joc. Ell,
que va encarnar el paper tradicional de pare, tant en la vida privada com
en la professional, en el terreny del pensament va assenyalar la fi de tal
idealització de l’interior domèstic, a la vegada que avui és recordat  a tra-
vés d’una de les experiències turístiques més burgeses, la casa museu. Bé,
en realitat, per dues.4 Un fenomen engendrat a finals del segle XIX, en una
mena de versió pública d’allò que per definició havia nascut privat i
inviolable. Una història de subjectes escindits i diaris íntims en forma de
casa mirall, reflex del seu habitant i convertida en el seu doble, que es
creua amb la història de la museografia, concretament en aquell moment,
quan la casa museu va tenir el valor d’ajuntar dos d’aquells grans projec-
tes del segle XIX: el domicili privat i el museu públic. Una circumstància
que no s’ha de relacionar tant amb la voluntat de museïtzar l’hàbitat, sinó
amb el fet que aquell lloc, expressió de personalitat i investida de la mate-
rialitat que li concedia el fet de ser una casa, s’havia convertit en la millor
de les autobiografies. No tant com una concepció expositiva de la deco-
ració d’interiors, com ja feien els museus d’arts decoratives o les exposi-
cions universals, sinó que el mateix habitatge, projecció de l’estadant,
esdevingué una finalitat en ell mateix. Convertit en museu, suposaria la
possibilitat única –per no dir l’única– d’activar la seva presència a través
dels rastres deixats en l’habitar. Davant d’aquells herois de les arts i les
ciències, la casa convertida en museu representaria la il·lusió col·lectiva
de conservar el teatre i el cau que havia sabut custodiar com un estoig els
valors i la memòria del seu habitant il·lustre. En aquest sentit, és clau el
discurs de Benjamin (2007: p. 43-44, 55-57) sobre l’entrada a la història,
sota el regnat de Lluís-Felip, de l’individu particular, aquell model de vida
que va alimentar el culte al subjecte, la devoció a la personalitat, consti-
tutiu de la ideologia cívica, moral i artística de la burgesia. 

Es tracta d’un procés, el de la subversió del domicili en museu, difícil
d’explicar en un sol paràgraf, però que, en tot cas, podria quedar resumit
en la imatge de l’habitatge de Soane al 13 de Lincon’s Inn Field de
Londres, a cavall dels segles XVIII i XIX. Antecedent de les cases d’artista
que proliferaren a finals de segle XIX, aquelles estances es van omplir len-
tament de peces arqueològiques, maquetes i fragments arquitectònics i

4 El 1938, els mobles, les pertinences, les col·lec-
cions i part de la biblioteca que tenia a la casa de
Viena van arribar a Londres. El viatge des d'Àus-
tria no va ser fàcil i, per uns moments, va semblar
que les estatuetes no en podrien sortir. La influèn-
cia de Maria Bonaparte, amiga i deixebla del pro-
fessor, a través de les ambaixades, ho va permetre.
Vegeu Zweig (2001: p. 511). El seu fill Ernest i la
majordoma Paula Fichtl es van encarregar de
recrear, al nou domicili londinenc, el lloc de treball
i de distribuir els diferents elements sobre l’escriptori,
tal com els havia deixat a la casa vienesa. Dècades
més tard, a l’entorn de 1971, Anna Freud, la filla
petita, es va fer càrrec de tornar a omplir d’alguna
manera l'habitatge abandonat de Viena per convertir-lo
en museu. La sala d’espera es va moblar amb ele-
ments originals –entre ells un barret i un bastó
col·locats en una perxa, un sofà i tres cadires
entapissades de vellut. La resta d’estances van quedar
buides. El 1986, el domicili de Londres també es va
obrir com a museu. Gran part de la decoració actual es
deu al criteri d’Anna, però l’estudi biblioteca es
manté tal com el va deixar el pare.
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objectes de tots els temps i tècniques amb un afany per retenir la bellesa
del passat, de romandre en un món en trànsit. Protegit d’aquella realitat
agressiva i canviant en uns espais nascuts introvertits com a projecció del
propi jo, les cambres es van omplir de miralls que retornaven la mirada a
l’interior. Esdevinguda reflex d’ell mateix, una prevenció contra l’angoixa de
perdre’s, l’habitant i l’arquitecte d’aquest cau representa un clar exemple
d’aquell subjecte escindit i inadaptat al món. Aquell qui, atrapat en les
pròpies emocions, bolcat en el seu diari íntim en forma de casa, s’exalta i
es multiplica com un Narcís amb la seva imatge projectada al domicili. Un
narcisisme que al·ludia al material psíquic sobre el qual posteriorment va
treballar Freud.

Les fotografies que el 1938 Engelman va fer d’aquella casa al carrer
Bergasse, per una banda, són un reflex gràfic del transferiment de sentits
que allí es va produir entre hàbitat i estadant, i, per l’altra, representen
una metàfora del pensament de Freud, però prefiguren també les conse-
qüències psíquiques dels esdeveniments vitals que poden succeir en els
reialmes de la vida privada. Entre les imatges que la càmera del jove fotò-
graf va captar quan va irrompre en la intimitat d’aquelles cambres, n’hi
ha una del despatx del psicoanalista feta des de l’angle que es correspon
a la porta d’accés. El silenci sura sobre els mobles retratats, al·ludint de
manera un pèl inquietant als moviments quotidians d’algú absent. En pri-
mer terme, hi ha l’escriptori ple d’estatuetes, d’entre les quals, d’esquena,
destaca la figura d’Amon-Ra. La cadira en què el professor seu per treba-
llar, buida, està lleugerament enretirada i sembla indicar que, en qualse-
vol moment, l’activitat intel·lectual pot ser represa. Al fons a l’esquerra,
hi ha prestatges plens de llibres i més figuretes. Finalment, al fons a la
dreta, hi ha un petit mirall penjat del pom de la finestra. Però, segons con-
ten els testimonis, més que representar un retorn de la mirada cap a l’in-
terior, en el seu moment aquest objecte era utilitzat per ajustar, just abans
de passar consulta, el que Freud anomenava “el monstre”, la pròtesi del
paladar que es va veure obligat a portar després d’un seguit d’operacions
conseqüència del càncer màxim bucal provocat per l’addicció a la nicoti-
na. Una cosa enorme i atroç que el torturava cada vegada que se la treia
i se la posava (Jones, 1970: II, p. 118-119). La càmera fotogràfica ha
irromput enmig d’aquesta audiència silenciosa, posant al descobert el
territori personal i privat del psicoanalista, els seus signes d’ocupació i
rituals domiciliaris. Una intimitat revelada en què l’habitant n’és absent,
però en queden els rastres.

Com ha advertit en alguna ocasió Lahuerta (1989: p. 180-181), el simple
intent d’il·lustrar visualment la privadesa ja comporta una traïció. El fet
de mostrar quelcom que ha estat llargament amagat –de posar de mani-
fest allò que per definició estava ocult, destinat a no ser vist– vol dir par-
ticipar de l’estrany sentiment que suposa contemplar, de sobte, quelcom
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profundament familiar. Una sensació rara d’atracció i rebuig, dèiem
abans, molt propera al que Freud definí com a sinistre. Un sentiment que,
segons aquest autor, apareix davant del dubte de si en veritat pot tenir
ànima una cosa inerta. Una incertesa que es manifesta quan el que era
familiar i ha estat llargament amagat, de sobte, queda descobert. Avui,
aquesta casa, en les seves versions vienesa i londinenca, entre espills,
fotografies i quadres, reclosa en la pròpia duplicació, com un rellotge d’a-
rena que no es tornarà a girar, aturada en el temps i resistent a ser rees-
crita, és visitada i revisitada pels curiosos i seguidors del científic. Les per-
tinences que havien actuat amb l’habitant i damunt d’ell, en fer-se públi-
ques, han passat a confondre-s’hi. Un joc d’operacions del qual, com hem
vist, el mateix psicoanalista dóna les claus per a la interpretació: la casa
museu, en mostrar-se o manifestar el que ha estat llargament amagat,
també participa d’aquesta estranyesa que suposa contemplar quelcom pro-
fundament familiar. Una familiaritat, però, entesa en el sentit estricte del
terme, ja que el que allí es mostra, s’exposa i, per tant, es desvela, és la
domesticitat manifestada en una representació de si mateixa, en la dissi-
mulada intimitat de les cambres o el secret dels calaixos. Per una mena
d’operació similar al joc de miralls, la remor domèstica de la casa museu
té la capacitat de retornar al món familiar allò sinistre. Surt de la quoti-
dianitat per contemplar la quotidianitat que va ser. 

En fer visitables els domicilis freudians de Viena i Londres, el laberint de
passos traçats en el dia a dia per l’habitant ha estat substituït per un altre
dèdal, refet una vegada i una altra pel visitant durant la seva estada. Ara
és aquest el que es mou per aquells espais, frega un mur, obre una porta,
puja una escala o escolta el soroll que prové del carrer. Talment com en
l’esmentada experiència de Proust en transitar per l’escala petita del palau
Doncières, en la visita d’aquests santuaris domèstics de Freud s’activen
correspondències aleatòries i associacions d’imatges fruit de l’experiència
personal de l’habitar, no necessàriament relacionades de manera directa
amb l’espai visitat. 

Cal tenir en compte, però, que, en general, l’escriptor pot escollir al seu
arbitri el món que evocarà, de manera que coincideixi amb la realitat
familiar del lector o s’hi allunyi, segons la seva voluntat. Així doncs,
sense sortir d’aquest passatge en què Proust (1920: p. 73-75) narra l’esta-
da a Doncières, en un altre moment del relat, atrapat per la prevenció
silenciosa que plana en els llargs passadissos del vell hotel, és capaç de
transmetre aquella densitat sinistra pròpia dels llocs corprenedors que han
adquirit, en l’abandó, una mena de vida pròpia. En el seu desvagament,
ens explica, el palau ha cobrat una mena de vida; corredors que tornen
sobre les seves passes, vestíbuls llargs com passadissos i adornats com
salons amb mobles que tenen més aviat l’aspecte d’habitar allí que no pas
de formar part de l’estança, però que ronden a l’entorn seu tot fent-li
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5 Precisament Freud (1973, p. 2500-2505) recorda
que la ficció disposa de molts mitjans per provo-
car efectes sinistres que no existeixen en la vida
real i, alhora, que moltes de les coses que serien
sinistres en la vida real poden deixar de ser-ho en
la poesia.

6 La idea està treta de Bachelard quan recorda que
la intimitat és un microcosmos que es redobla en
el ventre matern, en una cavitat, en una llar o en
una tomba. Vegeu BACHELARD, Gaston (1992). La
Terre et les rêveries du repos. Essai sur les images
de l’intimité. París: José Corti, p. 181.

7 Aquest article és fruit de la recerca duta a terme
per a l’elaboració de la tesi doctoral Cases-museu:
intimitats revelades dirigida per la Dra. Teresa-M.
Sala García, en el marc del Departament d’Història
de l’Art de la Universitat de Barcelona i llegida el
gener de 2009.

companyia. Unes cambres, ens diu, plenes de veïns ociosos però no soro-
llosos, de fantasmes subalterns del passat a qui s’ha concedit el dret de
romandre sense fer renou a la porta de les habitacions. A través de la fic-
ció literària i la seva capacitat de provocar efectes sinistres, l’escriptor ens
ha fet reviure els sentiments que la visita d’una casa deshabitada desper-
ta,5 plena d’allò que al·ludeix de manera un poc inquietant als moviments
quotidians d’algú absent. 

I si bé la casa museu, subversió del domicili, s’esforça per retenir la vida,
en realitat es tracta d’un artifici en què el dia a dia ha quedat desvelat.
Amb la mort de l’habitant, abandonades les accions de la quotidianitat,
les fantasmagories comencen a actuar-hi. El domicili d’un poeta mort ja
no és una casa, va dir Proust (1971: p. 671-672) en visitar per primera
vegada el Museu Gustave Moreau, acabat d’inaugurar. Això sí, la seva
bellesa combina la tristor i l’olor d’un habitatge quiet com una tomba,
però amb una sensació de contacte intens amb el passat. Vetllant una mort
que no s’ha tret el dol, a la casa museu, el microcosmos de la intimitat es
redobla tant en la casa com en la tomba.6 Però precisament perquè està
marcada pel segell de la mort, per aquest motiu, pot aixecar, per dir-ho en
paraules de Kantor (2004: p. 246), «una punta del vel de la vida». O, en tot
cas, mostrar, en el si del que va ser un espai íntim, la reveladora impos-
sibilitat de la pròpia exhibició.

7

Hi ha una darrera visita que ha quedat fora del discurs general de l’escrit
que ara conclou; i és la que uns visitants ficticis van fer a una vil·la real,
la de Pisani a Stra. Es tracta d’Stelio i Foscarina, els dos personatges d’El
foc de D’Annunzio (1989: p. 412-415). En aquella casa àmplia com un
alcàsser i molt deteriorada, on el corc era persistent i els llits amb balda-
quins encara no s’havien desprès d’uns cobertors esgrogueïts, els fantas-
mes de les coses i les persones s’acumulaven com les flors dissecades
posades sota el vidre com a record d’un amor o una mort. En un moment
determinat del recorregut, explica l’escriptor, les parets greus de relíquies
i larves, l’olor de tancat, el tuf de les velles catifes i matalassos, tot plegat
va fer que els visitants sentissin que allí no s’hi respirava bé i en sortis-
sin desesperadament. El que havien estat uns llits amb baldaquí ara
havien pres l’aparença d’un tàlem fúnebre. Més tard, va ser el propi
D’Annunzio qui es va construir casa i mausoleu al seu honor a la riba del
llac Garda. Un conjunt arquitectònic visitable anomenat el Vittoriale que
cal entendre com un monument propi i, alhora, temple de la italianitat.
Una mena de ciutat estat no exempta de teatre i de tomba monumental,
feta de pedra blanca i rodejada d’alts xiprers en honor a l’heroi i als seus
legionaris. En una de les pàgines d’Il libro segreto (D’Annunzio, 1995: p.
445), l’escriptor es descriu treballant a l’estudi de la seva vil·la monu-
mental. Des de la finestra del despatx, contempla un núvol solitari que
navega en un cel celeste que, de tant en tant i sota els diferents jocs de
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llum, imita les escates de la lepra blanca. Dins d’aquest tancat d’arquitec-
tures, continua dient, en què està traduït en pedra el llibre religiós que va
concebre per retre homenatge als vencedors llatins, allí sobre el coll on es
guarden les despulles dels herois, l’aire exprimeix de la seva inanitat quel-
com d’inconsolable. En la imatge d’un núvol sobre el Vittoriale, que en el
seu curs per un cel clar imita la pell d’un leprós, hi ha expressat el con-
trast entre la vida efímera, la mort i la durable resistència d’un ésser
sepulcral: pell de leprós sobre pedra blanca que –com fa veure Gibellini
(1995: p. 204-205)– prengué vida com l’estàtua de Psique al Cementiri
dels Anglesos a Roma, descrit pel mateix D’Annunzio (1988: p. 348-351)
a El plaer. Aquest passatge es correspon al moment en què Andrea i Maria
porten un ram de roses a la tomba de Shelley i, en el decurs, es troben
amb aquesta escultura ubicada al cim del vial enmig de la necròpoli. Sota
un cel d’un color difús d’or al bell mig del qual els núvols es desfan con-
sumits en una foguera, entre la candor del marbre sepulcral i la regulari-
tat dels xiprers, drets i immòbils, penetrats pels raigs de llum, l’estàtua de
Psique hauria experimentat una pal·lidesa de carn. 
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Aquest article és el resultat de la recerca realitzada durant quatre anys
sobre els espais de presentació arqueològics de l’edat dels metalls a
Europa. La investigació és el fruit de la tesi doctoral presentada el juny de
2007 a la Universitat de Barcelona. Tot i que els resultats de l’anàlisi
siguin del 2006, encara són vigents, si tenim en compte que dibuixen una
perspectiva o un estat de la qüestió quant al públic visitant dels jaciments
arqueològics d’època ibèrica a Catalunya.

Per tal d’acotar el tema i fer-lo més concret, la recerca s’ha centrat, per
una banda, a detectar quins són els productes arqueològics existents a tra-
vés dels quals s’ha traçat el discurs de la protohistòria europea i, de l'al-
tra, quins d’aquests es presenten al públic a escala 1:1. En paral·lel, s’ha
volgut comparar l’eficàcia comunicativa o didàctica dels jaciments
arqueològics presentats d’una manera tradicional –tan sols consolidant les
seves restes i no intervenint-t’hi directament– i aquells que han estat
reconstruïts o replicats mostrant-hi la tercera dimensió. És, doncs, aques-
ta última fórmula un bon instrument perquè el públic tingui una millor
comprensió del període presentat? L’estudi de camp s’ha centrat en el cas
de cinc jaciments arqueològics de la cultura ibèrica que es troben en el
territori de Catalunya: quatre presenten les restes consolidant-les i només
un cas ha reconstruït part del poblat.

CLARA MASRIERA I ESQUERRA
Departament de Didàctica de les Ciències Socials. Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de
Barcelona
Directora Ciutadella Ibèrica de Calafell. www.ciutadellaiberica.com 

Anàlisi dels espais arqueològics reconstruïts versus
els consolidats - visions totals, visions par cials

1. 20 d’Unterhuldingen (Alemania). Un dels primers poblats reconstruits de l’Edat del Bronze, a Europa. Fotografia: Ajuntament de Calafell. Clara Masriera.

El fenomen dels espais arqueològics reconstruïts és
relativament recent i rar en el nostre país.
Disposem de la reconstrucció in situ de part del
jaciment arqueològic Alorda P ark, a Calafell, a
principis dels anys noranta. L ’èxit del procés d’a-
prenentatge en aquest espai ens fa analitzar l’ori-
gen i la casuística d’aquest tipus d’equipament a
Europa, al mateix temps que es contraposa a la
manera “tradicional” de presentació dels jaciments
arqueològics al públic a Catalunya.

1
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PER QUÈ HI HA TANTA RETICÈNCIA A RECONSTRUIR?

Pot semblar pretensiós voler fer una anàlisi dels espais de presentació arqueo-
lògics de l’edat dels metalls a Europa en el reduït espai de temps de quatre
anys; amb tot, els nostres objectius en començar la recerca eren ben modes-
tos. En el fons, preteníem esbrinar fins a quin punt valia la pena reconstruir
amb volum jaciments arqueològics, amb totes les variants possibles. Molts
dels nostres col·legues mostraven desconfiança quant a les reconstruccions.
Alguns argumentaven escrúpols de tipus científic, d’altres presentaven la pro-
blemàtica derivada de la legislació espanyola que, certament, també és reti-
cent a aquest tipus d’intervencions, però ningú no s’havia atrevit a pregun-
tar-se si aquest tractament museogràfic és realment útil per a una millor
socialització del coneixement. Aquí no ens referim a les veus crítiques contra
les reconstruccions, que tenen el seu origen en una concepció elitista, con-
servadora i retrògrada del coneixement científic i del patrimoni, sinó a aquells
que n’enfocaven el problema des de l’òptica crítica, però amb voluntat mani-
festa que el coneixement científic estigués al servei de la societat que, en defi-
nitiva, en paga la despesa.

COM PODEM ENTENDRE UN POBLE EN RUÏNES? HIPÒTESIS DE TREB ALL

El nostre supòsit fonamental el vàrem formular de la manera següent: en
la mesura que la majoria de persones tenen dificultats en la conceptualit-
zació de l’espai físic, la visita a un jaciment arqueològic reconstruït hau-
ria de portar a una major comprensió d’aquest. Amb tot, contra aquesta
hipòtesi, hi havia la percepció que alguns dels jaciments europeus recons-
truïts no gaudien precisament d’una bona salut; semblava com si els
espais restaurats, passada una dècada d’eufòria, a cavall entre els anys
setanta i els vuitanta del segle passat, entressin ara en un túnel i comen-
cessin a ser objecte de crítiques i d’atacs, a més de disminuir el públic que
els visitava. Si això era cert, com havíem d'explicar-ho? Una de les cau-
ses per les quals els jaciments arqueològics amb interpretacions arquitec-
tòniques a escala 1:1 presenten uns escenaris actuals de crisi pot ser que
sigui no tant la seva ineficàcia comunicativa, sinó l’oblit de mostrar als
visitants de manera interactiva els mètodes d’anàlisi de l’arqueologia.
Aquest era un supòsit secundari.

Aquesta, doncs, és la situació i la problemàtica que mou la nostra recerca
i que pretén assolir els objectius següents:

• Objectiu 1: conèixer l’abast de les museïtzacions en els jaciments
de la protohistòria europea. 

• Objectiu 2: saber fins a quin punt la presentació de jaciments
arqueològics al públic incorpora, a Europa occidental, tècniques
d’arqueologia experimental i de restitució d’elements.
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• Objectiu 3: analitzar si són realment satisfactòries per als visitants
en general.

• Objectiu 4: Conèixer fins a quin punt les reconstruccions físiques
volumètriques arqueològiques d’arquitectura protohistòrica ajuden
els visitants a una millor aprehensió del període.

Pel que fa a l’objectiu primer i segon, és evident que va ser necessari analitzar quins
són els jaciments arqueològics europeus més importants i significatius del període,
i quins havien estat objecte d’adequació per ser visitats. Aquesta tasca, gairebé
impossible, ens havia de permetre identificar dins d’un bosc immens d'indrets,
aquells que, per alguna raó, havien estat objecte d’intervencions singulars; és a dir,
havien estat reconstruïts, replicats o interpretats des del punt de vista arquitectònic.

A grans trets, doncs, després d’una primera investigació, vam poder clas-
sificar el patrimoni arqueològic de la protohistòria europea en dos grans
àmbits geogràfics:

• Àmbit del centre i del nord d'Europa: la naturalesa del patrimoni
arqueològic del període en què se centra la nostra recerca es com-
pon de material orgànic perible que, en un període de cents d’anys
i en un clima determinat, es desfà deixant només el rastre a la terra
del lloc on va ubicar-se, el que, en termes arqueològics, significa el
negatiu que deixa la construcció arquitectònica que, en un temps
remot, va ocupar aquell espai. Aquest fet pot ser un detonant que
ha propiciat, entre d’altres, el naixement i posterior desenvolupa-
ment de la tècnica de l’arqueologia experimental i la reconstrucció
física d’alguns assentaments arqueològics in situ.1

• Àmbit mediterrani: es parteix d’una tradició de conservació de les
restes arqueològiques diferent a la de l’arc del centre i nord euro-
peus descrita amb anterioritat. També, el patrimoni arqueologico-
arquitectònic del període estudiat està compost, bàsicament, per
material geològic de conservació perenne i material perible que tan sols
es conserva en alguns casos. Aquests dos elements configuren un patri-
moni que ha estat conservat en part i en major grau que el cas esmen-
tat anteriorment. La tradició museogràfica d’aquesta àrea s’ha centrat a
consolidar i a preservar les restes tal com han estat trobades, sense rea-
litzar-hi cap tipus d’experimentació ni cap intent de reconstrucció.

EL DUBTÓS ÚS DEL TERME «ARQUEOLOGIA EXPERIMENTAL»

El resultat d’aquesta primera part de la recerca va ser prou interessant, ja
que va mostrar que, del gran conjunt de jaciments arqueològics de la pro-
tohistòria, sols una petitíssima part són utilitzats en els manuals generals

1 Per conèixer els treballs de reconstrucció arqueolò-
gica que s’han portat a terme a Europa vegeu
STONE, P.G. & PLANEL, P.G. (Ed.). (1999). The
Constructed Past - Experimental archaeology, edu-
cation and the public . London: Routledge. També,
AHRENS, C. (1990). Wiederaufgebaute Vorzeit.
Archäologische Freilichtmuseen in Europa. Neumünster:
Karl Wchholtz Verlag. 
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de referència per estudiar el període. Això vol dir que la resta no han estat
tinguts en compte per refer el passat? No cal dir que de tots els que hi apa-
reixen, n’hi ha molt pocs que siguin realment visitables; molt al contrari,
alguns dels més importants, segons els llibres, no tenen cap instrument de
divulgació ni són accessibles al públic. 

Quan finalment arribem als jaciments intervinguts, certament, ens trobem que
es poden agrupar en models diversos, però que els reconstruïts o replicats són
realment minoritaris. Amb tot, la majoria argumenta com a justificació de la
seva existència un factor d’arqueologia experimental. No és que aquest sigui
únicament el seu motor, però sí que es pot dir que n'és un dels principals. 

Tanmateix, al llarg d’aquesta recerca hem apreciat el valor que els arqueò-
legs donen a l’arqueologia experimental. Hi ha conjunts arqueològics on,
gràcies a l’experimentació, els avenços en la interpretació de les societats
fòssils són realment sorprenents; aquests progressos es produeixen en tots
els camps i van des de l’arquitectura als sistemes de protecció i confort de
les persones. Molts dels tòpics sobre les societats protohistòriques han cai-
gut, i avui és possible, gràcies a aquests models, utilitzar coneixements
científics ben fonamentats sobre el que va ser el passat. 

2

3

1. Grup de reconstrucció Història d’Ibercalafell.
Fotografia: Ajuntament de Calafell. Clara
Masriera.

3. Centre d’Arqueologia experimental de Lejre.
(Dinamarca). Fotografia: Ajuntament de Calafell.
Clara Masriera.
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Amb tot, també és cert que la necessitat d’obtenir una xifra de visitants
adequada per sostenir els equipaments, des del punt de vista econòmic,
provoca sovint que activitats de simple exhibició siguin presentades com
a arqueologia experimental. Aquest fet es dóna perquè, a diferència dels
grans conjunts arqueològics «fossilitzats» i no reconstruïts que disposen
d’ajudes públiques, i que sovint financen els mateixos estats, la majoria
de centres on hi ha restitució, la sostenibilitat depèn, en gran part, de les
visites que siguin capaços de captar. 

L’arqueologia experimental ha esdevingut un concepte «modern» i «inno-
vador» que ven a nivell de màrqueting, per tant, no ha d’estranyar que
sovint sigui substituïda per pràctiques falses que condueixen a una homo-
geneïtzació dels resultats. Així, per exemple, en aquest sentit, no deixa de
sorprendre que solucions arquitectòniques pròpies de les costes bàltiques
les trobem repetides a les planes de Polònia, a la conca danubiana o als
dos costats dels Alps. Tan pobres en recursos culturals eren les societats
de l’edat del bronze que concebien només uns pocs sistemes de cobrir els
edificis? Tan limitades eren les solucions que les diverses cultures dona-
ven als problemes quotidians? O bé la circulació d’idees fa 3.500 anys era
la mateixa que la que tenim avui?

4. Laboratori d’Arqueologia Experimental Magí
Inglada (El Vendrell). Fotografia: Ajuntament de
Calafell. Clara Masriera.

4
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És evident que cal creure que qui és pobre no és el conjunt de societats de
l’edat dels metalls a Europa, sinó les recerques que avui hi fem. Aquestes
repeticions de solucions, que només s’evidencien quan un recorre tots els
jaciments reconstruïts, són les que porten a desconfiar del rigor metodo-
lògic emprat, i la malfiança que genera aquesta homogeneïtzació posa en
perill la credibilitat de tot el sistema, i més quan, a l’edat dels metalls, ens
enfrontem amb societats molt més variades que les actuals, ja que els fluxos
de circulació de persones, béns i serveis no eren tan intensos com ho són
avui i, per tant, l'homogeneïtzació no era possible.

TORNEM AL TERRITORI:  CINC JACIMENTS CATALANS SOTA LA LUPA

Pel que fa als objectius tres i quatre, que intenten mesurar realment el grau
de satisfacció del públic i l’aprehensió dels conceptes en funció de si la visi-
ta es fa en un jaciment reconstruït o no, la recerca fou molt més complexa. 

5

6
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El primer problema que hi ha en aquest tipus de treballs és la manca de
models teòrics aplicats als centres patrimonials. No s’han fet estudis que
intentin mesurar ni la satisfacció ni l’aprenentatge. La majoria els podríem
englobar dins del que podríem anomenar “màrqueting comercial” i, el que
sovint intenten, és mesurar l’augment i descens de les visites, la tipolo-
gia..., i paràmetres molt elementals i fàcils de calcular com ara mancan-
ces de serveis i similars. Penetrar en el camp de la satisfacció o de l’apre-
nentatge és una cosa molt diferent, ja que tots dos termes són molt sub-
jectius i amaguen molts conceptes.

D'altra banda, el problema augmenta quan el que volem fer no és simplement
saber si han après o no alguna cosa durant la visita, sinó que el que es pre-
tén és veure si la produïda al jaciment A reconstruït és més o menys satis-
factòria que la del jaciment B no reconstruït; així mateix, també volem saber
si la visita del jaciment A aporta més coneixement que la del jaciment B. 

7

5. Museu l’aire lliure Ciutadella Ibèrica de Calafell
– Poblat Ibèric. Fotografia: Ajuntament de
Calafell. Clara Masriera.

6. Poblat Ibèric d’Ullastret (Baix Empordà).
Fotografia: Ajuntament de Calafell. Clara
Masriera.

7 Museu a l’aire lliure de Biskupin – Fortificació de
l’Edat del Ferro (Polònia). Fotografia: Ajuntament
de Calafell. Clara Masriera.
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La dificultat per afrontar aquesta problemàtica és òbvia, ja que en el cas
de l’aprenentatge hem d’investigar els visitants abans que entrin en un
jaciment i després, quan en surtin: aquesta és l'única manera d’avaluar si
s’ha adquirit coneixement, mecànica que hem de fer tant en els jaciments
reconstruïts com en els no reconstruïts. 

A ningú no se li escapa que el risc que tenim en aquesta mena de recer-
ca és, sobretot, la fiabilitat de l’anàlisi. Cal saber prèviament quin és el
nombre mínim d’enquestes que cal fer per tenir un estudi quantitatiu,
imprescindible en aquest cas, i aquesta quantitat s’ha de calcular sobre
una població potencial de visitants que desconeixem. D'altra banda, l’es-
tudi qualitatiu també és indispensable, ja que saber què en pensen res-
ponsables i usuaris en els diversos nivells és una obligació metodològica
ineludible: sols així podrem esbrinar si el que es manifesta és realment el
que passa i el que es fa, o bé el que es manifesta és una cosa i el que oco-
rre en el jaciment és una altra de ben diferent. Insistim en aquest punt,
perquè, encara que la sociologia i altres disciplines disposin de mètodes
per fer treballs qualitatius i quantitatius, la manca de models que s'hagin
aplicat a conceptes tan eteris implica riscos evidents. 

Per fer aquesta recerca, havíem de buscar una sèrie de jaciments arqueolò-
gics del mateix període cronològic oberts al públic i adequats convenient-
ment, però, en els quals, n’hi hagués algun de reconstruït. A més, calia cer-
car-los en un àmbit territorial relativament petit, ja que no es podia com-
parar sociològicament el que passa en un jaciment de Catalunya amb el que
passa en un de francès o del centre d’Espanya; la distància geogràfica i la
presumible diferència sociològica podrien invalidar els resultats. 

De tots els analitzats, la ciutadella ibèrica de Calafell (Baix Penedès), era
l’únic d’aquest període reconstruït. Es tracta d’un jaciment relativament
petit, ja que abasta uns 3.000 m2 excavats, que fou reconstruït a l'última
dècada del segle XX, i en el qual s'han aplicat tècniques d’arqueologia
experimental. És pioner a Espanya, i té una voluntat manifesta de tipus
didacticodivulgatiu. Enclavat davant de mar entre la via del tren i una
carretera molt transitada, és en una zona turística important, a 30 km de
Tarragona i a uns 60 de Barcelona en la línia de costa. La zona que envol-
ta el poblat està totalment construïda amb apartaments vulgars, i blocs de
fins a set pisos davant la mateixa línia de mar. És un dels paisatges turís-
tics més densificats de la costa mediterrània. El jaciment, a més, no dis-
posa de cap museu monogràfic i tots els objectes que s’hi mostren són
rèpliques.

El segon punt elegit va ser el poblat ibèric d’Ullastret, que és el més
important de la cultura ibèrica a Catalunya, situat a la plana de l’Empordà
i a un centenar de quilòmetres del de Calafell; no és a la costa, però sí en
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un territori costaner, dels més turístics del país, l’anomenada Costa Brava.
Ullastret, a diferència de la ciutadella ibèrica de Calafell, és realment una
ciutat ibèrica de més de 17 ha. Es tracta del principal nucli habitat del
territori dels indigets i el seu grau de conservació és espectacular. Les
muralles i part del sistema fortificat conserven alçades pròximes a les ori-
ginals, hi ha cases on únicament els manquen els trespols i el pis superior.
El jaciment d’Ullastret també disposa d’un museu monogràfic en què s’en-
senyen les restes de la cultura material moble exhumades en el jaciment,
i els seus entorns, ubicat en una antiga llacuna, s’han preservat com a
medi natural.

El tercer que s’inclou a l’estudi és el de la moleta del Remei a Alcanar,
comarca del Montsià, amb mitja hectàrea. Es tracta d’un assentament típi-
cament camperol, dalt d’un turó envoltat d’una muralla subcircular, amb
cases disposades en cercles concèntrics. La seva museïtzació és absoluta-
ment clàssica, amb murs consolidats i els principals recintes i elements
arquitectònics etiquetats amb iconografia didàctica. No hi ha museu
monogràfic i des del punt de vista tipològic respon als sistemes més con-
vencionals de museïtzació. Dista uns seixanta quilòmetres de la ciutade-
lla ibèrica de Calafell i uns dos-cents quilòmetres d’Ullastret.

El quart jaciment és el molí de l’Espígol, a Tornabous, comarca de l’Urgell.
Es tracta d'un assentament situat a la plana, de 0,8 hectàrees d’extensió.
Era una petita ciutat ibèrica, amb un urbanisme bastant regular, que es
conserva en bon estat, encara que només a nivell de paviment i fona-
mentació. Està encerclat d’un mur de protecció i senyalitzat. No té museo-
grafia didàctica i disposa d’un centre d’interpretació rudimentari sense
elements originals. Des del punt de vista paisatgístic, encara que no és un
turó elevat, des del jaciment es divisa la plana de l’Urgell.

El darrer analitzat és el turó de Ca n’Olivé, a Cerdanyola del Vallès, comar-
ca del Vallès Occidental: un llogarret ibèric de grandària mitjana, que s’a-
costa a les dues hectàrees i que ha estat excavat amb mètodes moderns i
molt intervingut des del punt de vista de la consolidació dels murs. Pel
que fa a la museografia, es tracta d'un sistema convencional amb mobi-
liari de ferro i iconografia didàctica. No hi ha museu monogràfic. És pròxim
a un nucli urbà i de l’aglomeració de Barcelona.

En resum, doncs, els jaciments elegits són cinc, quatre dels quals respo-
nen a models convencionals de museïtzació de ruïnes –Ullastret, la mole-
ta del Remei, el molí de l’Espígol i el turó de Ca n’Olivé– i un respon a un
model clàssic de reconstrucció –la ciutadella ibèrica de Calafell.

Abans d’explicar els resultats de l’estudi, creiem que és important fer una
aproximació a la metodologia emprada. Des d'aquest punt de vista, l’anà-
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lisi qualitativa sempre està més pautada i no ofereix més dificultat en
aquest camp del patrimoni que en qualsevol altre, i la validesa està en
relació sobretot amb el nombre i la tipologia variada dels entrevistats. El
problema metodològic rau, sobretot en aquest cas, en l’anàlisi quantitati-
va, per la qual cosa creiem necessari esbossar-ne els trets fonamentals. 

En primer lloc, es va haver de dissenyar una doble enquesta amb la fina-
litat de conèixer el nivell de coneixement sobre la cultura ibèrica del qual
partien els visitants i si hi havia una evolució cognitiva en sortir-ne. Les
mateixes enquestes també ens van indicar variables sobre el sexe, l’edat i
el nivell d’estudis dels enquestats, i de satisfacció –valoració de la visita–,
per tal de contrastar-ho tot amb els resultats de coneixement de la cultu-
ra ibèrica. Els resultats de totes les enquestes realitzades en els cinc jaci-
ments objecte d’estudi van ser creuats amb les respostes d'aquells que hem
denominat com a consolidats –en què les restes no havien patit cap trans-
formació– i els reconstruïts, on les ruïnes havien estat objecte d’una inter-
pretació i modificació en tres dimensions a mida real.

RESULTATS  DE L’ESTUDI: JA HO SABÍEM O ENS SORPRÈN?

Un dels factors que més crida l’atenció quan es comparen els dos tipus de
jaciments és el del perfil del públic. Segons els resultats obtinguts, el que
més freqüenta els reconstruïts respon a uns nivells culturals més baixos,
mentre que els consolidats tenen un públic amb més estudis. Deixant de
banda les possibles explicacions d’aquest fenomen, i que responen a fac-
tors d’edat dels visitants i funció dels jaciments, la dada pot amagar altres
explicacions implícites. La visita a un jaciment arqueològic, per a molta
gent, va associada al concepte de ruïna, amb tota la seva càrrega romàn-

8 9

8. Poblat Ibèric de Tornabous (L’Urgell).
Fotografia: Ajuntament de Calafell. Clara
Masriera.

9. Poblat Ibèric del Turó de Ca n’Olivé (Vallès
Occidental). Fotografia: Ajuntament de Calafell.
Clara Masriera.
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tica i d’enigma que pot contenir. En aquest sentit, pot haver-hi connota-
cions no diferents de la visita a un reliquiari; es tracta d’una veneració
d’objecte, santificat pel temps i per la tradició acadèmica. D'altra banda, el
jaciment arqueològic romàntic confereix als visitants elements de prestigi
social que desmereixen quan es tracta d’un monument reconstruït. Aquest
tipus de visitant, amb estudis superiors, no sempre cerca aclarir dubtes,
analitzar conceptes, certificar hipòtesis i adquirir coneixements específics.
Pot ser que, simplement, la visita tingui com a objectiu certificar la seva
pertinença a una elit cultural, a una «confraria» en què entra poca gent; és
el segell d’allò que és exclusiu. És ben cert que aquesta pàtina cultural que
confereix el jaciment consolidat no sempre l’ofereix el reconstruït, perquè
la reconstrucció té molt d’infantil a ulls d’aquest col·lectiu.

D'altra banda, hi ha un fet que pot ser contingent i, per tant, no genera-
litzable a altres estudis que es poguessin fer en el futur sobre aquesta
temàtica: ens referim al medi natural que envolta els jaciments. El visitant
dotat d’un estatus cultural més alt, cerca «qualitat de visita»; no va a veure
un jaciment arqueològic per ell mateix, sinó perquè s’inscriu en un marc
natural o paisatgístic de qualitat. Com que, en els casos que nosaltres hem
estudiat, aquest paisatge de qualitat es dóna en la majoria de jaciments
consolidats, però en absolut en l’únic reconstruït, és evident que aquest
factor és un filtre que selecciona el visitant.

El segon element digne de ser remarcat és el que fa referència a l’eficàcia
didàctica dels dos tipus de jaciments. En efecte, el resultat de la recerca
mostra ben clarament, i sense gairebé discussió possible, que els recons-
truïts comporten sempre aprenentatge real. En aquest sentit, les diferèn-
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10. Poblat Ibèric Moleta del Remei (Montsià).
Fotografia: Ajuntament de Calafell. Clara
Masriera.
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cies entre les enquestes de l’abans i el després de la visita són molt signi-
ficatives. Contràriament, la visita als jaciments consolidats, no sols no
mostren l’existència d’aprenentatge, sinó que, fins i tot, posen de mani-
fest la possibilitat que introdueixi confusió, és a dir, que es desaprengui.2

Aquesta constatació és sorprenent i va molt més enllà de la hipòtesi pre-
vista inicialment. Nosaltres no hauríem gosat mai plantejar un supòsit en
què la visita a un jaciment arqueològic pogués implicar desaprenentatge.
Amb tot, la recerca apunta en aquesta direcció i això pren més significat
si hi sumem el fet que els visitants dels consolidats tenen un nivell cultu-
ral més alt que els altres, és a dir, són visitats per persones més cultes que,
amb tot, quan surten solen saber menys que quan hi han entrat. Aquest
resultat ens sembla tan important que creiem que fa necessari continuar
la recerca a partir justament d’aquest supòsit, cosa que permetria apro-
fundir en els factors de confusió dels jaciments arqueològics.

Finalment, el tercer element significatiu de la recerca fa referència al grau
de satisfacció. En aquest punt, els resultats no semblen tan concloents, ja
que aquest és un concepte que n’amaga molts d’altres i, per tant, és difí-
cil de computar. Si per satisfacció entenem «divertit» versus «avorrit», «ho
he comprès» versus «no ho he comprès», «activitat» versus «passivitat»,
«coneixement pràctic» versus «coneixement teòric», els jaciments recons-
truïts omplen molt més aquestes expectatives.

Amb tot, si per satisfacció entenem «inútil» versus «profitós», o bé «inte-
ressant» versus «no interessant», els reconstruïts no en causen més que els
consolidats. Hi ha explicacions per a tot això?

En aquest punt, podem dir que s’ha acabat la recerca, però no els proble-
mes pendents; resten molts interrogants per resoldre: 

• Caldria enfocar la investigació fonamentalment des del punt de
vista qualitatiu, per tal d’esbrinar si les dades quantitatives són
coincidents.

• Seria important esbrinar a fons en quin punt es produeix la resis-
tència dels professionals de l’arqueologia a realitzar processos d’ex-
perimentació.

• Estudiar si realment hi ha similituds entre les reconstruccions rea-
litzades en diferents països del mateix període.

• Realitzar la mateixa recerca per a les etapes romana i medieval.

2 Aquest fet es mostra als gràfics 1, 2 i 3.
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Gràfic 1

Gràfic 2

Gràfic 3
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Aquest article neix de l’exigència de fer visible el treball que s’ha fet els
últims anys, i que es fa, a Catalunya al voltant de la literatura i dels seus
lligams amb els espais que la van inspirar i amb els llocs de naixement,
residència i mort dels escriptors. La finalitat del text també és mostrar de
quina manera treballen i organitzen les seves activitats alguns dels cen-
tres catalans que es dediquen a  la patrimonialització literària, amb parti-
cular atenció a les cases museu dedicades a escriptors. 

Des del moment que va néixer la literatura, tant oral com escrita, ha exis-
tit el lligam amb el territori que la va generar. Tant els autors clàssics com
els moderns sempre han evidenciat aquest vincle, però per arribar a la crea-
ció dels espais literaris tal i com els coneixem ara, hem necessitat molt de
temps i unes quantes cartes i convencions internacionals que establissin
les normes i aclarissin els conceptes per poder-los crear i organitzar. 

Entre aquests documents en podem recordar alguns: el codi Lieber (1863),
primer document oficial en què apareix el patrimoni literari i la seva sal-
vaguarda; la convenció sobre la Protecció de Béns en Cas de Conflicte
Armat (1954), en la qual, entre els altres béns culturals per protegir durant
les guerres, apareixen manuscrits, col·leccions importants de llibres i
arxius; la convenció sobre les mesures que s’han d’adoptar per prohibir i
impedir l’exportació i la transferència de propietat il·lícita de béns cultu-

FRANCESCA R. UCCELLA
Projecte “Procesos de patrimonialización de la naturaleza y la cultura.
Posicionamientos locales y articulaciones globales“ . CS02008-05065/SOCI

La patrimonialització literària a Catalunya: 
una aproximació

1

1. Monument a un personatge de ficció: la Colometa, protagonista de La Plaça del Diamant , de Mercè Rodoreda.  Fotografia: Magalí 2009.

L’article ofereix una primera aproximació al tema
de la patrimonialització literària a Catalunya i
mostra de quina manera treballen i organitzen les
seves activitats alguns dels centres i de les cases-
museu que es dediquen a preservar i difondre el
llegat dels escriptors i escriptores d’arreu del país.
S’analitzen breument les condicions culturals i
socials que van portar a l’edició de l’”Atles litera-
ri de les Terres de Girona”, a la creació de la xarxa
de patrimoni literari català anomenada “Espais
Escrits” i a la gènesi d’alguns itineraris literaris,
eina que permet donar a conèixer la literatura en
relació amb el territori que la va generar.
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rals (1970), en què trobem la literatura esmentada com a bé cultural; la
convenció mundial, cultural i natural (1972) en la qual s’utilitza el con-
cepte de patrimoni per a la salvaguarda dels espais naturals i en què
podem albirar un vincle legal entre literatura i territori, lligam que es
reforça finalment amb la convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial de la Unesco (2003).

Per tant, s’ha trigat molt de temps a considerar formalment els llibres i la
literatura com a béns culturals comuns i per arribar a redactar uns docu-
ments que donessin unes normes que cal seguir per a la seva protecció,
difusió i posada en valor.

Com ja hem dit, des de sempre, els escriptors han posat en relació territo-
ri i literatura, sigui escrivint o reflexionant sobre els treballs d’altres
autors o afegint valor als llocs a partir de les descripcions paisatgístiques
dels que els havien precedit. 

Dels centenars d’exemples possibles, per començar, n’hem triat un que ens
porta bastant enrere en el temps, quasi un segle abans de l’esmentat codi
Lieber. El dia 12 de setembre de 1786, Johann Wolfgang Goethe (1749-
1832) es troba a Torbole, al llac de Garda, un dels pobles que l’escriptor
va visitar durant el seu famós Viatge a Itàlia.1

L’indret que contempla és el mateix que, segles abans, Virgili (70 aC-19 aC),
gran autor llatí, va veure i fixar en uns versos –Fluctibus et fremitu reso-
nans Benace marino– i que Goethe va llegir just admirant el paisatge que
l’envoltava. Les observacions virgilianes són vigents i, el més important,
encara emocionen. El vers ennobleix el panorama que Goethe admira, i el
paisatge s’enriqueix gràcies al record d’un estat d’ànim aliè. L’emoció que
provoca la visió del mateix llac recordant el vers d’un poeta estimat és el
valor afegit que, a través de l’evocació, permet a l’autor alemany gaudir
d’un moment digne de ser fixat al seu dietari italià.

A Torbole, a la fonda on es va allotjar Goethe, la Locanda della Rosa, s’hi
va posar una làpida que recorda l’estada d’aquest autor. El poble, doncs,
es converteix en escenari de dos episodis de patrimonialització literària:
Goethe, gràcies a la cita virgiliana, lliga el lloc directament amb el vers de
l’autor llatí, i, al mateix temps, és protagonista d’una operació de valorit-
zació d’un espai mitjançant el record de la seva estada. Goethe és, alhora,
patrimonialitzador i objecte de patrimonialització. 

Amb aquest exemple, ja albirem el concepte de paisatge cultural, definit
com “aquell en què la religió o la cultura hi projecten una connotació sin-
gular”,2 significació que s’origina gràcies a la relació amb un text que per-
met fer pròpies emocions expressades per un autor i reviure-les. En aquest

1 GOETHE, Johann Wolfgang (1996). Viatge a Itàlia.
Barcelona: Columna, p. 61.

2 DONAIRE, José Antonio (2008). Turisme cultu-
ral. Entre l'experiència i el ritual. Bellcaire
d'Empordà: Edicions Vitel·la, p. 46. 
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cas, el paisatge és valoritzat mitjançant la projecció sobre l’espai d’uns
criteris culturals, literaris. 

LITERATURA, AUTOR I TERRITORI 

Així doncs, Goethe m’ha ajudat a fer evidents uns punts molt importants
pel que fa a la relació que s’estableix entre literatura, escriptor i territori:
primer de tot, el poder d’evocació del text literari respecte del paisatge;
segon, la rellevància que té el lloc on l’escriptor va viure o sojornar. Una
altra fita fonamental per a la geografia literària d’un escriptor és la seva
tomba, sovint lloc de pelegrinatge i devoció. Generalment, les tombes o
els monuments fúnebres estan aïllats –com passa amb la de Mercè
Rodoreda, enterrada en el petit cementiri de Romanyà de la Selva– o reu-
nits en cementiris monumentals com el de Père-Lachaise, a París, lloc de
visita obligada per les tombes d’Honoré de Balzac, Colette, Molière o
Marcel Proust, entre d’altres.  

Amb els llocs de residència, molt sovint convertits en cases museu, passa
el mateix: n’hi ha on es reuneixen dos autors, com en el cas de la de John
Keats (1795-1821) i Percy Bysshe Shelley (1792-1822) a la Piazza di
Spagna de Roma; el petit edifici a un extrem del poble d’Aliano a
Basilicata,3 on va allotjar-se vuit mesos Carlo Levi (Torí, 1902-Roma,
1975), o el poble de Cadaqués, a la Costa Brava, en què van estiuejar i
viure molts escriptors: Carles Riba i Clementina Arderiu, Salvador i Anna
Maria Dalí, Josep Pla o Quima Jaume.

El paisatge cultural de què podem parlar referint-nos a l’obra o als esde-
veniments de la vida d’un autor és el que s’ha anat superposant amb un
procés lent, però continu, al paisatge real, tant a Catalunya com a molts
altres territoris del món. 

Des del Canadà, passant pels EUA i Sud-amèrica o el Japó, fins a casa
nostra, en trobem molts exemples: la Casa de la Literatura del Quebec,
l’Edgar Allan Poe Museum de Virgínia, la Casa Museo Gabriel García
Márquez de Colòmbia, el Museu Ernest Hemingway a Cuba, el Basho
Museum de Kyoto –dedicat a un dels més importants poetes d’haikus
japonesos, Matsuo Basho–4 i, més a prop, la xarxa dels Parchi Letterari a
Itàlia, el Museo-Casa Natal Federico García Lorca de Fuente Vaqueros
(Granada) o el Museu Casa Verdaguer, la dita Vil·la Joana, a Vallvidrera,
al costat de Barcelona. 

En una gran quantitat de països, les institucions han sentit la necessitat de tutelar
els llocs literaris com a àmbits de memòria col·lectiva, fites de la identitat comuna
que puntegen el territori i que reforcen el sentiment de pertànyer a un grup social
submergit en un paisatge, en un context que va ser descrit per un escriptor. 

3 Regió del sud d’Itàlia situada entre Calàbria i la Pulla. 

4 Notícies extretes de l’article LÓPEZ SAÉNZ,
Virginia. «Museos literarios del mundo: un breve
repaso al estado de la question». Revista de
Museología, núm. 38 (2007).
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Gràcies al concepte de paisatge cultural, en el nostre cas podem dir de paisatge
literari, ens adonem que la patrimonialització literària és una de les eines empra-
des per a una construcció social del patrimoni i de la seva posada en valor. 

A través d’un text que retrati un paisatge, un poble, una ciutat, un riu...,
podem situar els episodis narrats i podem transformar-los en representa-
tius de la vida o dels costums d’un grup, mitjançant una estratègia de sim-
bolització que utilitzen els mateixos actors socials per valoritzar el propi
entorn, la història i l’estil de vida.

A Catalunya, majoritàriament en els últims deu anys, s’han produït, en
l’àmbit de la patrimonialització literària, moltes situacions que evidencien
un procés gràcies al qual un determinat indret, que temps endarrere va
produir literatura, ara, amb l’aportació d’una mirada diferent i posterior
respecte de la de l’escriptor, construeix la idea del lloc, fixant fites útils
per a la construcció del seu mapa cultural i literari. Al llarg dels últims
quinze anys, podem dir que, amb diferents accions i iniciatives, s’ha fet
evident “la profunda relació de l’escriptor amb el seu entorn més imme-
diat, del condicionament que un determinat espai exerceix sobre l’escrip-
tura, de la influència d’un entorn en una obra literària i del ressò que la
literatura acaba tenint en la creació i pervivència d’un paisatge” (Aragó;
Vilallonga, 2003:p. 18).

ESPAIS ESCRITS I ELS SEUS ANTECEDENTS 

Actualment, al territori català, hi ha una notable diversitat de centres que
treballen en l’àmbit de la patrimonialització literària: biblioteques funda-
des per un escriptor o dedicades a un autor, associacions, fundacions,
càtedres, cases museu, centres d’interpretació o de documentació, arxius.
D’aquests, alguns es van associar i donaren vida a Espais Escrits, la Xarxa
del Patrimoni Literari Català, fundada l’any 2005, amb el principal objec-
tiu de coordinar i gestionar projectes que protegeixin i difonguin el llegat
material i immaterial dels escriptors; s’hi estimula també la recerca. 

La primera idea de constituir Espais Escrits va sorgir en els anys 90,
durant les trobades de l’Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de
Escritores (ACMFE), organisme semblant que opera a escala estatal. En
ocasió d’aquelles trobades, els membres fundadors de l’actual xarxa cata-
lana es van adonar d’un problema comú: és a dir, que la memòria relativa
als escriptors catalans tenia poca presència en els circuits de difusió de la
literatura. Una vegada constatada aquesta problemàtica comuna, els mem-
bres fundadors van demanar suport a la Institució de les Lletres Catalanes
per a la creació d’una eina de comunicació que pogués posar en relació els
diversos centres de patrimoni literari català, que en permetés la visibilitat,
tant a un públic general com als estudiosos. Es volia crear una nova eina

2. Monument, a Gràcia, de un personatge creat per
Mercè Rodoreda, la Colometa.  Fotografia: F. Uccella.

3. “Entre closa i closa”. Fotografia: Flavia Chini. 

2

3
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de treball, que donés una nova empenta a les cases museu i als centres dedi-
cats als escriptors, potser fins ara massa tancats, o fins i tot antiquats.

En una fase immediatament posterior al moment en què es va fer evident
la poca presència de la literatura catalana als circuits de difusió, la
Institució de les Lletres Catalanes va promoure la primera creació d’una
base de dades que, el 23 d’abril de 2002, es va presentar en un acte públic
a Barcelona, amb el nom de Directori de Cases, Museus i Arxius
d’Escriptors en Llengua Catalana, que va ser el primer pas per a la crea-
ció de la xarxa del patrimoni literari català, per localitzar els arxius i els
llegats materials dels escriptors i per ubicar-los geogràficament. 

Però el 2002 ja feia dos anys que un grup d’experts treballava en l’Atles lite-
rari de les T erres de Girona , que finalment va sortir l’any següent en dos
volums i que, des d’aquell moment, ha estat i és el punt de referència per a
moltes accions de patrimonialització literària relatives al territori català.
Amb l’Atles és pot resseguir –gràcies a mapes i textos– el recorregut vital i
artístic dels escriptors que es van inspirar en les terres de Girona.5

Finalment el 2005 va néixer l’associació Espais Escrits. Des del comença-
ment, els responsables de la Xarxa del Patrimoni Literari Català han
demostrat una particular atenció per la sistematització geogràfica de les
informacions recollides, creant un Mapa Literari Català que, any rere any,
es va posant al dia. Es pot dir que, amb aquesta creació, Espais Escrits va
demostrar la voluntat de representar sobre el paper un fenomen abstrac-
te, cartografiant la literatura, al mateix temps subjectiva i universal. El
mapa literari es transforma en una manifestació, fruit i reflex d’una exi-
gència cultural i social que demostra la necessitat de fixar els punts neces-
saris per construir el discurs de la patrimonialització literària amb l’ob-
jectiu de fer visibles i de posar en valor tots els espais i centres que es
dediquen a la conservació i a la difusió dels llegats dels escriptors, utilit-
zant com a fites els llocs marcats per la seva presència.

A més dels vint-i-cinc centres censats per Espais Escrits, n’hi ha d’altres
que no pertanyen a la seva xarxa. En formin o no part, molts són cases
museu, com les d’Àngel Guimerà al Vendrell, la de Josep Pla6 a Palafrugell
o la de Víctor Català a l’Escala. 

LES CASES MUSEU D’AUTORS

Les cases museu són espais on, amb la màxima cura possible, s’intenta fer
perviure l’esperit de l’escriptor que hi va viure, mitjançant la conservació
sovint minuciosa d’objectes que li varen pertànyer, gràcies a accions
encaminades a l’evocació. 

5 VILALLONGA, Mariàngela (2008). «Entorn de
l’Atles literari de les terres de Girona », a Jornades
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans a Banyoles (16 i 17 de juny de 2006) .
Barcelona-Banyoles: Institut d’Estudis Catalans;
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles;
Ajuntament de Banyoles; Consell Comarcal del Pla
de l’Estany, p. 45-50.

6 El centre dedicat a Josep Pla és una fundació,
però està situat en un edifici una part del qual
correspon a la casa natal de l’autor.
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Amb la salvaguarda i, en alguns casos, la reproducció d’una atmosfera que
pugui propiciar la sensació d’entrar en contacte profund amb els indrets
estimats i inspiradors per l’autor s’intenta ajudar el visitant a entendre més
l’obra i la vida d’un escriptor, a apropar-se més a la seva literatura.  

Com ens diu Tahar Ben Jelloun en la seva novel·la L’infant de sorra , la
casa és com la història d’una persona, les parets en són la memòria; si es
grata una mica una paret, segur que es podran escoltar, percebre, records:
cada pedra pot ser considerada com una pàgina escrita i llegida que, sense
el poder d’evocació, es podria perdre, esborrar. Es pot dir que la casa es
transforma en la metàfora de l’ànima de l’escriptor, dels seus recorreguts
articulats i complexos, dels seus aspectes més íntims i més profunds.   

A la plana web que presenta la Casa Museu Llorenç Villalonga7 de
Binissalem, a Mallorca, i que es refereix a la visita que s’hi pot fer, s’hi
pot llegir: «Però, sense dubte, un dels indrets més interessants d’aquest
recorregut és el despatx, situat també en el primer pis, on es conserva el
mobiliari que hi havia en vida de Villalonga. Aquí el visitant és transpor-
tat a la intimitat de l’escriptor, en un ambient suggestiu, on és fàcil ima-
ginar-lo, amb les lectures preferides a l’abast de la mà, gestant i donant
forma a algunes de les seves obres».

Es busca, doncs, la intimitat de l’escriptor i l’escenari de vida es transfor-
ma en un espai sentimental en què, com també en el cas de Jacint
Verdaguer i la Vil·la Joana (a Vallvidrera, Barcelona), es mantenen intac-
tes les estances que l’autor va ocupar durant els darrers dies de la seva
vida: la cambra, l’oratori i la galeria on descansava. A vegades, s’accedeix
a aquests espais lliurement, a vegades amb una visita guiada o participant
en un dels itineraris literaris que tot sovint es difonen a tot Catalunya.  

A banda de la recreació emotiva de l’espai literari, les cases museu, com
els altres centres lligats a escriptors, organitzen moltes activitats: visites
guiades, cursos, seminaris, conferències, trobades, lectures teatralitzades,
representacions teatrals, itineraris literaris. 

A l’antic mas on va viure Víctor Català –pseudònim de Caterina Albert i
Paradís, a Cinc Claus, a prop de l’Escala, s’organitza un berenar-sopar en
finalitzar la seva ruta literària. Aquesta fórmula literària i gastronòmica,
d’efectes evocadors segurs, és usada també en alguns parcs literaris a
Itàlia, com el dedicat a Carlo Levi, i recorda l’esmorzar de Harold Bloom
immortalitzat per James Joyce i que s’organitza durant el Bloomsday
organitzat a Dublín. Generalment, els plats preparats segueixen receptes
extretes de les obres literàries i són un mitjà més per fer que els visitants
recordin la major quantitat possible d’elements relacionats amb un llibre
o un escriptor. 7 www.cmvillalonga.cat 
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Un bon nombre dels centres que es dediquen a la patrimonialització lite-
rària disposen de mediateca, d’una biblioteca i d’un fons documental en
què apareixen els volums de l’autor en qüestió i, si és possible, els docu-
ments originals, d’un espai expositiu per a una col·lecció permanent i d’un
altre per acollir exposicions temporals. Naturalment, les cases museu, com
també les fundacions i els centres d’estudis, que també s’integren en
aquest sistema de patrimonialització literària del territori, aspiren a ser
punt de referència per a l’estudi del seu escriptor o escriptora i, per això,
a vegades, disposen de beques per promoure’n de nous, com per exemple
passa en el cas dels centres dedicats a Llorenç Villalonga, a M. Àngels
Anglada o a Mercè Rodoreda. 

És interessant constatar que, a Catalunya, no hi ha cap espai literari con-
sagrat a la memòria dels personatges creats pels autors, com ara el cas de
la casa manxega de Dulcinea del Toboso, creada per Cervantes. Existeixen,
però, sobretot a Barcelona, estàtues i monuments que ens recorden perso-
natges literaris: la de la Colometa a la plaça del Diamant, la de la
Caputxeta Vermella al passeig de Sant Joan, la de la Blancaneus a la plaça
Gal·la Placídia, etc. 

A més de les cases museu literàries esmentades fins aquí i així cataloga-
des oficialment, n’existeixen d’altres. Em refereixo a totes aquelles que,
per exemple a Cadaqués, van ser lloc d’estiueig o de residència de Josep
Pla, de Quima Jaume, de Rosa Leveroni o de Víctor Rahola. Penso també
en la casa de Mercè Rodoreda a Romanyà de la Selva, que constitueix un
cas molt particular de construcció literària d’un indret, acció que va
emprendre primerament la mateixa escriptora ambientant-hi algunes de
les seves narracions. Al llarg de la seva vida, Mercè Rodoreda va tenir
moltes cases: a Barcelona, a París, a Ginebra, a Viena... i finalment a
Romanyà de la Selva, que és la que ella va triar per passar els últims anys
(1973-1983). En aquest petit poble del Baix Empordà, refugi al bell mig
de les Gavarres, la seva amiga Carme Manrubia, retrobada a la tornada de
l’exili, estava construint-hi una casa que es va transformar en la residèn-
cia de totes dues.8 En aquest xalet aïllat, Mercè Rodoreda que, en una
entrevista feta per Carme Alcalde l’any 1976, es va definir com una per-
sona que sempre havia hagut de fer com de «pedra que rodola», va trobar
finalment la pau per escriure tres de les seves obres: Viatges i flors,
Quanta, quanta guerra..., La mort i la primavera, i, a més, per acabar la
redacció de Mirall trencat.

Molts racons i paisatges descrits en aquests llibres es poden retrobar entre
l’antic nucli del petit poble i la seva part més moderna, constituïda per un
bon nombre d’habitatges, principalment de segona residència, construïdes
al bell mig del bosc dominat per les alzines. Però és just al voltant de la
casa, batejada El Senyal, que podem adonar-nos de la gran quantitat de

4

4. Despatx de Llorenç Villalonga, a la casa de
Binissalem. Aquí el visitant és transportat a la
intimitat de l’escriptor, en un ambient suggestiu,
on és fàcil imaginar-lo amb les lectures preferides
a l’abast de la mà, gestant i donant forma a
algunes de les seves obres. Fotografia: Fundació
Villalonga.

8 No obstant el fet que Mercè Rodoreda uns anys
més tard es traslladés a un altre xalet de propietat
seva, la casa de Carme Manrubia va ser considerada
sempre com la seva residència literària, a causa de la
gran rellevància que va adquirir per a la seva obra. 
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correspondències que existeixen entre els escenaris de Mirall trencat,
«Viatge al poble de la por» –narració breu que forma part del recull Viatges
i flors– i l’espai format pel xalet, la teulada i el jardí, i que Mariàngela
Vilallonga, estudiosa de la vida i de l’obra de l’escriptora, va identificar. 

A partir d’aquestes correspondències, també des de l’estat de conservació
de l’interior de la casa on es guardaven molts dels objectes que havien
pertangut a Mercè Rodoreda, i gràcies a circumstàncies favorables, s’ha
començat a treballar en la patrimonialització d’aquest espai literari que, a
poc a poc, es va inserint en el marc de les accions dutes a terme per a la
salvaguarda i la difusió de la memòria de l’escriptora. 

ELS ITINERARIS LITERARIS 

Fins ara hem parlat principalment de cases museu que fixen la presència
dels autors sobre el territori, però l’eina emprada per tal que aquesta pre-
sència es faci visible i dinàmica són els itineraris literaris, que represen-
ten un instrument que permet superar la idea lligada a la conservació cris-
tal·litzada, i a la vegada cristal·litzadora, dels llocs literaris a través de la
seva difusió com a activitat cultural i com a eina didàctica. 

El 2008 va ser l’Any Mercè Rodoreda i, en record del centenari del naixement de
l’autora i dels vint-i-cinc anys de la seva mort, es van organitzar una gran quanti-
tat d’activitats i commemoracions entre Barcelona, Romanyà de la Selva i diferents
ciutats de França que foren escenari dels durs anys de l’exili.9 Entre els actes de
Romanyà de la Selva, hi va haver l’itinerari literari Rodoreda Romanyà, fruit de la
col·laboració de diferents entitats: la Càtedra M. Àngels Anglada (UdG), la Fundació
Mercè Rodoreda i l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, entre d’altres. 

9 Recordem, per exemple, els altres recorreguts lite-
raris organitzats per la Fundació Mercè Rodoreda
amb ocasió del centenari: les rutes literàries per
Barcelona (Sant Gervasi i els jardins daurats de la
infantesa; Guerra, exili i postguerra: la Plaça del
Diamant i els testimonis de la tragèdia; Desxifrant
Rodoreda: l’empremta d’una escriptora universal al
cor de la Barcelona literària) .

5

5. Nens llegint la guia del itinerari, a Besalú.
Fotografia: Ester Fabrellas. 
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Aquest itinerari forma part d’una sèrie que van ser creats per la Càtedra
M. Àngels Anglada de la Universitat de Girona que, des de fa quatre anys,
ha entrat a formar part de les entitats que, a Catalunya, s’ocupen de la
patrimonialització literària. Els recorreguts literaris creats i promoguts per
aquesta institució estan dedicats majoritàriament a autors que van viure
o escriure a les comarques gironines o sobre aquest territori i formen part
d’un grup de rutes que s’organitzen arreu de Catalunya. 

Els recorreguts, com hem vist, molt sovint es posen en marxa en ocasions
particulars: pel centenari del naixement, com en el cas de Verdaguer i
Rodoreda, pel desè aniversari de la mort, com en Anglada –celebrat
enguany– o per recordar la publicació d’una obra, com en el cas de Víctor
Català. La ruta dedicada a l’escriptora escalenca es va presentar el 2005,
cent anys després de la publicació de Solitud, la seva novel·la cabdal. 

Com escriu Joaquim Molas al pròleg del volum Jacint Verdaguer. Dues rutes
literàries, de Llorenç Soldevila, editat el 1992, «les grans cultures europees no
solament marquen amb retolador groc les cases on van viure els seus autors
més representatius, sinó també els itineraris que van seguir. O que almenys, els
identifiquen». El recorregut, doncs, neix com una segona fase respecte a la
museïtzació de la casa on es veu materialitzada la memòria de l’escriptor.
Mentre els habitatges s’obren per acollir estudiosos i apassionats de la litera-
tura, per permetre’ls progressar en el coneixement sobre un determinat autor,
les rutes literàries projecten l’obra en el territori com en una ampliació de l’es-
pai museístic. A través d’un treball de selecció i col·locació de textos, l’escrip-
tor s’identifica amb el seu paisatge i se’n defineix, en la majoria dels casos a
través d’un mapa, la geografia literària. La literatura, a més de materialitzar-se
mitjançant la tangibilitat de la casa museu, es fa visible al territori gràcies a la

6 7

6 i 7. Casa de la Mercè Rodoreda, a Romanyà de la
Selva. Fotografies: Marta Nadal.
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possibilitat de recórrer els indrets que l’escriptor narra  i que adquireixen enca-
ra més rellevància a través del seu valor simbòlic. 

Així com els béns culturals com monuments, museus, jaciments arqueo-
lògics presents en un lloc li atorguen significat, podem dir que els itine-
raris literaris afegeixen a un espai un valor més, un significat que va més
enllà de la seva materialitat, mitjançant el record, la memòria i el mateix
poder d’evocació que va fer que el vers de Virgili pogués, encara després
de centenars d’anys, emocionar Goethe mirant el llac de Garda.

Òbviament s’arriba a la posada en marxa d’un itinerari partint primera-
ment de l’obra de l’autor o els autors triats. Tota experiència de patrimo-
nialització literària de l’espai neix de la relectura de les obres i de la
col·locació geogràfica dels textos. Almenys en el cas de la Càtedra M.
Àngels Anglada, són els ajuntaments o els consorcis els que demanen la
creació de rutes que posteriorment s’ofereixen a grups i col·lectius de dife-
rent mena, a lectors i a estudiants. 

8. Mapa literari del golf de Roses. Atles literari de
les Terres de Girona , 1er volum, Diputació de
Girona, 2003, pàg. 75.

8
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Quasi sempre constitueixen una de les diferents ofertes culturals i turístiques
de centres d’interpretació, d’informació turística, etc. Pensem en l’itinerari
literari de les Vies Verdes, creat per la Càtedra M. Àngels Anglada arran d’un
encàrrec del Consorci de les Vies Verdes de la Diputació de Girona. Aquesta
ruta, com també la demanada pel Consorci Alba Ter, és una de les moltes que
s’ofereixen conjuntament amb un itinerari geològic, un de patrimoni natural
i un de patrimoni material. En aquests dos casos, la literatura és una capa més
que s’afegeix a d’altres interpretacions d’un mateix territori. 

Existeixen diferents tipologies de recorreguts, pensats per ser fets a peu o
en bicicleta o alternant alguns trams en cotxe o autocar. Els més freqüents
són a peu, per permetre al visitant, també, de sentir-se part de l’entorn i
poder participar-hi emotivament. 

Un itinerari literari generalment es presenta mitjançant un fullet o un lli-
bret en el qual apareixen els textos acompanyats d’un mapa, pensat per
poder fer la ruta autònomament. En alguns casos, al llarg del recorregut
es troben senyalitzacions que poden tenir les formes més variades: pals
numerats fixats al terra, plaques que identifiquen carrers o edificis on va
residir l’autor en qüestió, plafons en què es poden trobar parts dels textos
triats. A vegades, es pot fer seguint actors i actrius que declamen, canten,
reciten proses i versos i que acompanyen els visitants en un «viatge» molt
més suggestiu i emotiu, ajudats sovint per paratges naturals o urbans que
ja per si mateixos constitueixen patrimoni. 

Arran de l’atenció creixent que s’ha generat al voltant d’aquest tipus d’ex-
periències, darrerament s’han desenvolupat iniciatives d’habitants d’in-
drets literaris que demostren que el mecanisme d’identificació dels llocs
engegat per les institucions interessa, científicament i emotiva,  les perso-
nes que viuen al territori. 

De fet, a vegades són els que habiten quotidianament un determinat indret
que posen en marxa iniciatives de valorització d’un espai, demanant en
un segon moment el suport de les institucions. Moltes són les iniciatives
promogudes per grups i xarxes locals, com és el cas de La plaça del
Diamant. Una novel·la i una pel·lícula presents en els carrers de Gràcia ,
itinerari literari i cinematogràfic que neix amb la intenció de posar en evi-
dència la petjada de Mercè Rodoreda i de la seva obra al barri barceloní,
i que va ser promogut pel Taller d’Història de Gràcia amb el patrocini
d’una caixa d’estalvis i de l’ajuntament de la ciutat; a Vic, amb ocasió del
desè aniversari de la mort de M. Àngels Anglada, allí nascuda i viscuda
fins als disset anys, va ser la filla del vell llibreter que tenia la botiga al
carrer on era la casa de l’escriptora qui va interessar-se per la promoció
de l’itinerari literari organitzat en el marc de les activitats de commemo-
ració; a Vilamacolum, petit centre de l’Alt Empordà on Anglada va
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ambientar la seva primera novel·la, Les closes, i on ella mateixa va viure,
una noia, filla del poble, va dissenyar un itinerari literari per al treball de
recerca de batxillerat que, posteriorment, va oferir a l’ajuntament perquè
es pogués posar en marxa. Finalment, puc esmentar el cas d’un treball de
màster amb el qual es presenten cinc rutes literàries creades per al poble
d’Avinyonet de Puigventós a partir de l’obra de Josep Pou i Pagès, treball
dut a terme per una investigadora que hi resideix i que ha pensat que la
vila, pel fet de ser escenari de les novel·les de l’autor, era prou important
per ser inclòs al mapa literari dels autors catalans.     

A més del vessant cultural i didàctic dels itineraris, no hem d’oblidar l’as-
pecte econòmic. Indiscutiblement, totes les activitats de què hem parlat al
llarg d’aquest escrit són identificables com a culturals, però, per a les
administracions que els donen suport i per al públic, són també activitats
turístiques i, per tant, comercials. Tota acció dirigida cap a la patrimonia-
lització literària d’un indret és també una operació turística, encaminada
a la recuperació econòmica d’escenaris a vegades oblidats que, a través de
la literatura, poden ser un reclam per als visitants. Cal recordar, a títol d’exem-
ple, l’experiència que es va a fer a Itàlia amb els Parchi Letterari que, en
alguns casos, van ser viscuts com a recursos per mobilitzar una economia
estancada, sobretot en llocs caracteritzats per una crisi d’arrels antigues,
causada en part pels canvis culturals i socials. 

Queda clar que, a partir de la patrimonialització literària dels espais d’au-
tors canònics com els esmentats fins ara, es poden traçar moltes altres
línies per completar el discurs i enfrontar-nos a temes de tipus turístic,
econòmic i polític. La finalitat d’aquest article ha estat, però, la de posar
en evidència un fenomen i suggerir-ne les possibilitats de desenvolupa-
ment posterior. 
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«El professional del museu. Proposta de formació» és el resultat d’un tre-
ball singular i arriscat que es va portar a terme entre 2006 i 2008; el fruit
del qual va desembocar en la tesi doctoral que qui escriu l’article va
defensar a finals d’aquell mateix any.

S’aparta del que tradicionalment s’entén per tesi doctoral en els departa-
ments d’història de l’art de les universitats espanyoles per la seva vocació
instrumental, la seva orientació envers el futur i per tenir un clar objec-
tiu professionalitzador. A mig camí entre dues disciplines, la història de
l’art i la pedagogia, en diàleg permanent en el camp professional, però
pràcticament inexistent en l’universitari, es tracta d’un estudi sobre el
patrimoni cultural des d’un punt de vista professional. 

Parteix de l’observació i l’anàlisi del panorama cultural del nostre entorn,
concretament dels museus d’art. Unes institucions formades per un espai,
un continent i un contingut, amb un públic que les visita i amb unes per-
sones, els professionals del museu, que desenvolupen totes i cada una de
les funcions i finalitats pròpies d’una institució, el museu, que s’ha trans-
format, adaptat i modelat molt en les darreres dècades.

Així mateix, parteix del context universitari de principis del segle XXI, el
qual mostra un panorama viu i canviant. La creació i consolidació de

ANNA VIÉ RIBA
Departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

El professional del museu. Proposta de formació

1

1.Restauradors, embalant un tapís que surt del museu per a la seva restauració. Fotografia: Museu de Lleida.

“El professional del museu. Proposta de formació” és
el resultat d’un treball singular, amb vocació instru-
mental, orientació cap al futur i amb un clar objec-
tiu professionalitzador. A mig camí entre dues disci-
plines, la historia de l’art i la pedagogia, en diàleg
permanent en el camp professional però pràctica-
ment inexistent en el camp universitari, es tracta
d’un estudi sobre el patrimoni cultural en el sentit
professional basat en tres clars protagonistes; el
museu, el professional d’aquest i la seva formació.
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l’Espai d’Educació Superior per a tot Europa s’està materialitzant, i és aquí
on es produirà la formació dels futurs professionals, incloent-hi matèries
i especialitzacions que fins ara no existien.

L’interès pel professional de museu i la seva formació ens portaren a plan-
tejar-nos si la formació universitària que s’estava impartint podia satisfer
les necessitats que caracteritzaran el museu d’art de les properes dècades.

Per què ens plantegem aquesta qüestió? Perquè el museu no pot quedar-
se al marge d’aquests desafiaments, perquè hi ha un gran desequilibri
entre la realitat professional i el panorama formatiu, perquè és un tema
actual,1 d’orientació cap al futur, perquè considerem que és una investi-
gació útil i aplicable, perquè el canvi en el sistema educatiu universitari
afavorirà els retocs i la renovació en l’estructura dels estudis. L’harmonització
de duració, de mètodes d’ensenyament, aprenentatge i avaluació, l’aug-
ment de la mobilitat i la integració en el mercat laboral ens haurien de per-
metre articular una formació a escala nacional i internacional des de l’àm-
bit universitari. Una formació oficial, reglada, amb orientació de futur, que
ens permeti formar professionals. Amb aquest objectiu, realitzarem una pro-
posta, un model de formació universitària oficial.

«El professional del museu. Proposta de formació» és un estudi basat en
dues parts, una primera de tipus teòric (en la qual hi ha tres clars prota-
gonistes: el museu, el professional  i la seva formació) i una segona, cen-
trada en una proposta d’acció.

1 Hi ha altres iniciatives a escala internacional,
portades a terme per països com Suïssa, França o
Itàlia. També organismes internacionals com ara
l’ICTOP han publicat documents sobre el tema.
Concretament el 2008, Museum professions. An
european frame of reference.

2

3 4

2. Visita guiada feta per una de les tècniques supe-
riors del museu. Fotografia: Museu de Lleida. 

3. Taller de Nadal organitzat pel Departament de
Didàctica. Fotografia: Museu de Lleida.

4. Una de les activitats didàctiques, a l’aula didàc-
tica del museu. Fotografia: Museu de Lleida.
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La metodologia utilitzada és descriptiva, explicativa, basada en la recolli-
da i en l’anàlisi de dades relacionades amb els tres pilars de la investiga-
ció, en l’anàlisi d’institucions i organismes oficials, la consulta de publi-
cacions, d’estudis i de la legislació i en el treball de camp (anàlisi de la
formació en museologia a escala nacional i internacional), així com con-
tactes amb organismes nacionals i internacionals del sector.

Pel que fa a la primera part, el marc teòric, analitzem les transformacions
del museu i de la formació dels professionals que hi treballen per tractar
de visualitzar els símbols de canvi que en marcaran el futur i preparar un
model de formació universitària que satisfaci algunes de les necessitats
que el caracteritzaran en les properes dècades.

Per fer-ho, comencem pel primer pilar, el museu. Sense deixar de banda
la seva dimensió històrica i partint de la definició que ha donat
l’International Council of Museums, ICOM, i de la seva evolució, fem un
ràpid repàs a una institució centenària. Mitjançant l’esquematització en
figures, i partint dels plantejaments de Nicolas (museu tradicional i nou
museu),2 resumim en tres els moments clau d’aquesta institució en els
darrers cent anys. 

S’ha evolucionat de manera mal·leable, integrant i millorant diversos
aspectes de la institució, tant de l’edifici com de totes i cada una de les
funcions, finalitats i àrees del centre i del mateix personal que hi treballa.
També els objectius han canviat: en el tradicional, el coneixement i l’edu-

4

5

6. Una de les activitats que cada any es programa per
Sant Jordi des dels serveis educatius del Museu.
Museu d’Art de Girona. Fotografia: Àngel Vilà.

2 Nicolas, A. «Nouvelles muséologies», a
Muséologie nouvelle et experimentation sociale .
Marsella, 1984. També consultat a INIESTA, M. Els
gabinets del món. Lleida: Pagès, 1994: p.68-71 i a
HERNÁNDEZ, F. «Origen y perspectivas de la nueva
museología», Revista de Museologia , núm. 26,
2003: p. 72.
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cació eren bàsics; en canvi, en el nou museu es pregona la capacitat d’ini-
ciativa creativa en tot allò que exposa i vol mostrar i, en un tercer moment,
es planteja la creació de fórmules noves i imaginatives per arribar al major
nombre de persones possible, sense deixar de banda que l’entreteniment i el
gaudi seran una de les intencions principals del visitant. Fins i tot el públic
ha canviat: és més plural, global i cosmopolita, i ara té unes expectatives i
unes necessitats a les quals, des del museu, s’hauria de donar resposta.

Aquesta anàlisi ens permet veure com ha anat evolucionant la institució,
integrant i millorant diversos elements, continent i contingut, funcions i
finalitats, personal, públic… 

Com a conseqüència directa, el professional -el segon pilar del marc teò-
ric de la investigació- que hagi de treballar en aquest nou museu, queda-
rà afectat per tot això. Haurà de tenir un perfil ben definit. En funció de
les tasques que hagi de desenvolupar, hauria de rebre un tipus de forma-
ció i demostrar unes habilitats i competències concretes. Per conèixer i ser
com més realistes millor, hem definit les àrees de treball que caldria que
tingués tot museu, entenent com a tals la denominació organitzativa en
la qual se situen els llocs de treball en funció dels objectius, les tasques i
les missions que s’han de complir. 

Establir quatre àrees de treball –direcció, col·leccions, comunicació i
gestió– ens ajuda a explicar el canvi que s’està produint en els centres i
com ha de ser el perfil dels professionals que hi treballen o hi treballa-
ran en un futur.

La definició de les àrees de treball i la creació de l’organigrama conse-
güent m’han servit per detectar les implicacions que puguin tenir en l’es-
tabliment dels perfils professionals actuals. L’organigrama vol ser una
nova manera de veure el museu, adaptable i mal·leable, segons funcions,
missions i objectius i no pas d’àrees estanques i tancades...

7. Fotografia: Magalí 2009.

7

Dossier 6  19/4/10  10:26  Página 76



77 EL PROFESSIONAL DEL MUSEU. PROPOSTA DE FORMACIÓDossier

La creació de perfils professionals ens ajudarà a trobar més fàcilment els
candidats ideals per a llocs de treball concrets dins del museu, mitjançant
la definició de competències. Alguns dels definits són els de director, conservador,
documentalista, conservador-restaurador, educador, gestor i informàtic.
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Direcció 

Col-leccions 

Comunicació 

Gestió 

Interna 

Area que defineix de manera general las lfnies d'actuació i programació del museu. 

i:" .. -, ... - directiva i guia. Té cura de la resta d'illrees de la institució. 

Treballa, controla, dirigeix i és responsable de les polítiques i de les directrius que fan referencia 
a la col-lecció. 

-l. ,,. -- adquisició, documentació, registre, exposició, conservació o adquisició, entre d'altres, 
de la col-lecció. 

Planifica, desenvolupa i controla la promoció i la comunicació de la institució; coordina accions 
de publicitat i relacions amb mitjans, atenció al visitant i l'acció educativa. 

i'i11 - .. ,.- comunicar, promocionar, informar, atendre i educar. 

Gestiona eficac;ment els recursos humans, financers i economics, així com tecnologics, del 
museu per aconseguir els objectiuos establerts. 

1 ... -.,, -- gestionar, planificar, organitzar, motivar i controlar. 

Aa:i6 
educativa 

Comunicaó6 
mlrqueting 

M·ifl·M 

RH 

Exposldó Documentadó Comunlcadó RH 

Consarvad6 
Rostaurad6 

Márquotlng Rol. 
laborals 
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Director

Posició

Característiques del lloc de
treball, missió i
responsabilitats/tasques

Tasques

Relacions amb l’interior
i/o l’exterior

Competències

Estudis/formació3

Experiència

3 Actualment, al nostre país,
la formació bàsica consisteix
en una llicenciatura univer-
sitària de dos cicles relaciona-
da amb el treball que desen-
voluparà en el museu o insti-
tució cultural (història,
història de l’art, belles arts,
entre d'altres). La formació
complementària en cursos i
seminaris específics d’espe-
cialització, postgraus, màsters,
estudis de tercer cicle i de
postgrau.
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Director. 

És qui decideix i té la darrera paraula sobre tots els aspectes que engloben 
el museu (col-lecció i personal), des deis organitzatius, de gestió, d'exposkió ... 
i qui marca les polítiques. Dirigeix, guia i té cura de totes i cadascuna de les 
arees que en depenen per vetllar pel funcionament correcte de la institució. 
Cobreix al maxim l'assessorament a tots aquel Is qui ho sol-licitin (estaments 
polítics, entitats o públic en general), dinamitza i difon tot el contingut 
relacionat amb la institució. 

• Planificació general del museu: programació i desenvolupament de les 
col-leccions, les exposicions i la gestió de les instal-lacions. 

• Dirigir, organitzar, controlar i coordinar tasques, personal o projectes. 
• Liderar. 
• Gestionar equips i/o espais. 
• Col-laborar amb altres entitats, departaments o arees. 
• Elaborar memories. 
• Seguiment i control deis criteris marcats per la institució pel que fa a 

sistemes d'avaluació i a models de qualitat. 

Especialment amb els caps d'area, pero inclouria tota la resta de personal. 
Arnb entitats, institucions, artistes, historiadors, polltics, empresaris, membres 
de patronats i públic en general, entre altres, tant en l'ambit nacional com 
en !'internacional. 

• Capacitat directiva i de lideratge integrador. 
• Credibilitat. 
• Capacitat d'analisi, planificació, obtenció de resultats, de solucionar 

problemes i de motivar. 
• Realisme. 
• Interactuar i comunicar. 
• Tenir els coneixements de l'ambit professional (en gestió cultural, económica 

i recursos humans) i reciclar-se contínuament pel que fa a la formació. 
• Capacitat de delegar i adaptar-se al medi. 
• Capacitat negociadora. 
• lnterdisciplinaritat. 

Llicenciatura, preferiblement en historia, historia de l'art o arqueologia, 
economiques o ADE, depenent de la tipologia del museu. Complementat 
amb cursos específics: master en MBA (en Economia i Finances), gestió 
cultural, administració pública, temes legals o d'organització, així com estudis 
especialitzats en museologia. 

Amplia experiencia en el mateix ambit, carrec o altres de similars en un 
museu públic, privat o en una institució cultural. 
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Conservador 

Posició 

Característiques del lloc de 
treba 11, m issió i 
responsabilitatsttasques 

Relacions amb !'interior 
i/o !'exterior 

Estudis/formació' 

Conservador. 

Marcar. juntarnent amb el director. polltiques i directrius d'adquisició, docurnentació, 
registre, exposició o conservació, entre altres. Encarregar~ de tot alió que faci 
referencia a la col-lecció, la seva conservació, estudi i exposició. 

• Estudiar, investigar i documentar (coneixement i recerca). 
• Vetllar perla col-lecció i tenir-ne cura. 
• Elaborar plans de treball concrets, com per exemple el de conservació 

preventiva. 
• Control del pressupost assignat 
• Desenvolupament i projecció. 
• Donar a coneixer a la comunitat científica i al públic en general les peces 

que conformen la col-lecció del museu. 
• Registrar, documentar, catalogar, conservar Vo decidir si s'ha de restaurar. 
• Publicacions, catalegs. 
• Exposar, coordinar i col-laborar en projectes expositius (exposicions 

temporals, itinerants ... ). 
• Conservació preventiva i manipulació d'objectes: registre i control. 
• Gestió de préstecs (assegurances, tramits ... ). 
• Manipulació, transport i embalatge. 
• Seguiment i control deis criteris marcats perla institució pel que fa a 

sistemes d'avaluació i a models de qualitat. 

Amb les altres arees, ajuntaments i departaments de cultura. Pel que fa a 
!'exterior, amb entitats, col-leccionistes, propietaris, arxius o laboratoris, així 
com amb proveidors, correus, transportistes, comissaris, persones en practiques, 
historiadors, científics, personal de l'ambit academic, especialistes o personal 
d'altres museus, entre d'altres. 

• Formació tecnica. 
• Habilitat d'utilitzar el coneixement apropiat (científic. tecnic, específic, 

museológic o museografic) pera cada ti pus de col·lecció. 
• lnterdisciplinaritat. 
• Capacitat per resoldre problemes, ésser versatil. 
• Capacitat d'analisi, d'ordre, de sistematització i d'organització. 
• Gestió del temps. 
• Saber escoltar, aprendre i transmetre el coneixement per compartir-lo. 
• Capacitat per detectar noves línies d'innovació. 
• Curiositat intel-lectual. 
• Recerca d'informació: desig d'obtenir informació amplia i concreta. 

Uicenciatura en historia. historia de l'art, belles arts. Cursos específics en 
documentació, registre, gestió, muntatge, conservació o manipulació i transport ... 

Amplia experiencia, treball en l'ambit cultural, especialment en una o en 
diverses institucions cultura Is per coneixer diferents maneres de treballar. 
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Conservador-restaurador 

Posició 

Característiques del lloc de 
treball, missió i 
responsabilitats/tasques 

Relacions amb !'interior 
i/o !'exterior 

Estudistformació 

Conservador-restaurador 

Prolongar !'existencia de les obres, respectant íntegrament !'original i 
conservant les empremtes del passat. 

• Prevenir i eliminar danys, retardar deterioraments 
• Coneixement de les tecniques de creació i producció (utilitzar materia Is 

i tecniques reversibles) 
• Comprensió de les propietats físiques i químiques deis materials 
• Habilitat manual i manipulació correcta 
• Domini de les eines emprades 
• Respecte per l'obra 
• Documentació (del diagnostic i del tractament) 
• Seguiment i control deis criteris marcats per la institució pel que fa a 

sistemes d'avaluació i a models de qualitat 

Ambles altres arees. Pel que fa a !'exterior, amb col-leccionistes, propietaris, 
restauradors o historiadors, correus, transportistes, comissaris, treballadors 
en practiques, historiadors, científics, personal de l'ambit academic, 
especia listes o personal d'altres museus, entre d'altres. 

• Formació tecnica 
• Habilitat per utilitzar el coneixement científic i tecnic 
• Experiencia 
• Capacitat d'iniciativa i de resoldre problemes 
• Capacitat d'analisi, d'ordre, de sistematització i d'organització 
• Gestió del temps 
• Capacitat per detectar problemes 
• Tolerancia a la pressió 

Estudis a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals 
o !licenciatura en BellesArts. Cursos específics en tecniques especifiques i 
en l'ús de determinats aparells tecnologics ... 

Indispensable en altres institucions culturals i tallers de restauració. 
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Comunicador 

Posició 

Característiques del lloc de 
treball, missió i 
responsabilitats/tasques 

Relacions amb !'interior 
i/o !'exterior 

Estudisfformació 

Comunicador. 

Definir i establir les polítiques i les estrategies de marqueting i comunicació 
que engloben totes les facetes del museu. Planificar, desenvolupar i controlar 
la promoció i la comunicació de la institució i coordinar les accions de 
publicitat i mitjans de comunicació. 

• Establir i definir les estrategies i tactiques específiques o generals de l'ilrea. 
• lnterpretació/educació. 
• Les accions publicitaries (imatge i marca, marqueting/vendes) i d'atenció als 

visitants (relacions públiques) o als mitjans de comunicació Onformes constants 
i bones relacions amb els mitjans, altres museus i/o amics de la institució). 

• L'acció educativa. 
• El desenvolupament i la projecció. 
• La coordinació i la cooperació entre subilrees. 
• Planificació. 
• Difusió, informació. 
• Projecció i desenvolupament. 
• Coordinació i cooperació. 
• Presencia en els mitjans (anillisi, difusió i crítica). 
• Comunicació telematica. 
• Estudis de públic i de producte. 
• Seguiment i control deis criteris marcats per la institució pel que fa a 

sistemes d'avaluació i a models de qualitat. 

Totes les ilrees, especialment el director i els caps d'ilrea. Els mitjans, les 
empreses extemes, els polítics i les administracions diverses, així com amb 
el públic en general. 

• Coneixement profund del mercat. 
• Capacitat creativa, innovadora. 
• Capacitat d'anillisi i planificació. 
• Habilitat en la comunicació oral. 
• Capacitat per formar equip. 
• Orientació al client/visitant: desig d'ajudar o servir els altres a partir 

d'indagar les seves necessitats i satisfer-les posteriorment. 

Uicenciatura (humanitats, periodisme, publicitat relacions públiques). Cursos 
específics: masters o postgraus en MBA, marqueting, comunicació, gestió cultural, 
esdeveniments culturals, acció educativa, estudis de públic, entre d'altres. 

Necessaria en el sector cultural o similar, imprescindible en l'ilmbit comercial 
i del milrqueting, preferentment cultural. 
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Educador 

Posició 

Característiques del lloc de 
treball, missió i 
responsabilitats/tasques 

Relacions amb !'interior 
i/o !'exterior 

Estudis.lformació 

Experiencia 

Educador. 

Definir polltiques i estrategies per fer que la fundó educativa esdevingui clau en 
el museu. 

• Planificar. executar i avaluar programes i activitats pedagógiques i de difusió. 
• Crear noves propostes i elaborar material didactic pera la difusió deis fons 

patrimonials, així com supervisar-ne el contingut 
• Estudis de públic. 
• Afavorir la mediadó. 
• Fer d'interlocutor entre el visitant i el museu. 
• Atenció al visitant 
• Participar en la coordinació deis projectes expositius. 
• Dinamització de les exposicions. 
• Col-laborar en la gestió de l'agenda de visites i activitats. 
• Seguiment i control deis criteris marcats per la institució pel que fa a sistemes 

d'avaluadó i a models de qualitat. 

Tots els departaments. espedalment amb les persones enanegacles del marqueting 
i la comunicació, l'area tecnica i !'expositiva. Comissaris o responsables de les 
exposicions i atenció al client Amb el visitant individual, mestres i/o responsables 
de grup, així corn amb altres professionals. 

• Capacitat per treballar amb pocs recursos. 
• Capacitat de treball en equip. 
• Capacitat per comunicar, motivar i improvisar, ser versatil. 
• Habilitar un ambient que afavoreixi l'accessibilitat a les activitats educadores, 

pera audiencies diferents. 
• Capacitat d'analitzar i col-laborar. 
• Capacitat per ser organitzat i marcar-se prioritats. 

Uicendatura en l'espedalitat del museu, en pedagogía, cornunicació, diplomatura 
en dencies de l'educadó. Cursos específics: postgraus o rnasters especialitzats en 
educació o acció cultural aclaptada al museu o al patrimoni, estudis de público 
atenció al visitant 

En el camp educatiu, especialment en el cultural. 
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Gestor 

Posició 

Característiques del lloc de 
treball, missió i 
responsabilitatsftasques 

Relacions amb !'interior 
i/o !'exterior 

Competencies 

Estud is/formació 

Gestor. 

Gestionar de manera eficac; els recursos del museu. Marcar polítiques, administrar. 
obtenir recursos i fonts de fina11y1rnent, així com el desenvolupament, la 
materialització i la gestió de les polítiques en recursos humans. 

• Administració i coordinació de recursos. 
• Avaluació, qualítat, control i millora d'aquests recursos. 
• Formació continuada. 
• lnnovadó tecnologica. 
• Administració. 
, Gesti6 i planificació. 
• Gesti6 economica, comercial. 
• Captació de recursos. 
• Recursos humans. 
• Selecció de personal. 
• Seguiment i control deis críteris marcats per la instítució pel que fa a sistemes 

d'avaluació i a models de qualítat 

Totes les arees, especialment les de gestió, educació, finances, marqueting i 
d'altres. Pel que fa a !'exterior. gestories, Seguretat Social, consultores ... 

• Capacítat organitzativa, de planificació, de síntesi i analisi. 
• Treball en equip. 
• Coneixement profund de l'equip de professionals i del públic en general. 
• Capacítat per influir en l'alta direcció. 
• Capacítat per motivar. 

Llicenciatura (ADE, económiques o empresaria Is, dret). Cursos específics: 
masters i postgraus en MBA. gestió, direcció, administració d'empreses 
culturals o recursos humans. 

Imprescindible, gestió en empreses culturals o afins, com ara fundacions. 
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lnformatic 

Posició 

Característiques del lloc de 
treball, missió i 
responsabilitats/tasques 

Relacions amb !'interior 
i/o !'exterior 

Estudis/formació 

lnformatic. 

Mantenir, controlar, innovar i donar suport. Coordinar, mantenir i millorar en tot 
allo que afecti les NTIC (ordinadors, seguretat, dimatització i il·luminació). Donar 
suporta tot el personal de la institudó pel que fa a l'ús i a la millora de les NTIC. 

• Planificació: instal-lació, configuració, manteniment i inspecdó deis sistemes. 
• lnnovació tecnologica, desenvolupament i ús de les noves tecnologies de la 

inforrnació (NTIQ. 
• Coordinar personal tecnic i informatic. 
• Utilització de les NTIC en la museografia (donant suport). 
• ús, manteniment i millora de la maquinaria que es requereixi pera l'ús de les 

NTIC 
• Actualització, manteniment i responsabilitat del web (dissenyar, implementar 

i actualitzar la pagina web, assegurant-5e que esta tal al dia. que s'hi pot accedir 
i que és navegable). 

• Seguiment i control deis criteris marcats per la institució pel que fa a sistemes 
d'avaluació i a models de qualitat. 

Amb tot el personal del museu, així com amb aquells professionals de fora que 
col·laborin amb la institució. Proveidors. 

• lnnovació. 
• Coordinació i cooperació. 
• Treball en equip. 
• Capadtat resolutiva, d'improvisació. 
• Tenir recursos. 
• Aprenentatge autonom, autodidacte. 
• ~r polivalent. 

Enginyeria superior o técnica en inforrnatica, així corn cursos especifics 
d'especialització i actualització. 

En el sector/ínstitució: imprescindible, en el sector informatic. especialment 
valorable en el cultural. 
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Un cop definits els perfils dels professionals que haurien de treballar en el
museu del segle XXI, partint d’un treball de camp, però també de la lògi-
ca de l’observació de la realitat actual de l’àmbit de la cultura, i havent
desgranat les principals característiques, arriba el moment de plantejar-
nos algunes qüestions.
Una és si els perfils proposats responen a les necessitats de les noves àrees
de treball suggerides a l’estudi, ja que s’han produït canvis en la política
i en l’organització de les institucions culturals i això requereix respostes
urgents en temes com contractes,  desenvolupament i especialització, ús i
aplicació de noves tecnologies o de gestió. Estem vivint una revolució en
la gestió i en l’organització de museus i organismes culturals similars,
imposada, en molts casos, externament, ja que els llocs importants de
presa de decisions estan ocupats per persones no sempre vinculades a
l’àmbit cultural.

Estan preparats els professionals en actiu per donar resposta als requeri-
ments del mercat? Potser el que ens hauríem de plantejar és si la forma-
ció que s’ofereix actualment respon a aquestes necessitats, i considerar si
cal preparar els futurs professionals per ascendir a aquests nivells, pro-
moure orientació per als que ja hi són i adaptar la formació a les noves
competències que han de desenvolupar. Una revolució en formació i
actuació continuada i permanent del museòleg permetrà tenir bons pro-
fessionals i que aquests siguin reconeguts, cosa que evitarà l’intrusisme
professional que s’està produint en l’actualitat per personal preparat en
àrees i temàtiques fins fa poc temps quasi o gens emprades per aquells que
es dediquen a l’àmbit dels museus i de la cultura. 

Creiem que el perfil formatiu en si mateix no hauria de canviar tant, però sí
les competències i les habilitats que hauria d’adquirir el professional per adap-
tar-se al nou context. Però, com afavorir que les competències, la formació i
l’experiència que pugui tenir aquest siguin més fidedignes a allò que realment
es necessita i s’adaptin al context tant professional com educatiu? 

Doncs partint d’una sèrie de premisses, de trets fonamentals bàsics que
haurien d’adquirir els professionals dedicats a l’àmbit del museu, o a qui
s’hauria de facilitar els mitjans per fer-ho.

En primer lloc, destacarem un conjunt d’habilitats i competències que
haurien de ser indispensables per a tota persona que treballi en i per a una
institució cultural: professionalisme, ètica, sensibilitat, responsabilitat i
un alt grau d’implicació. Saber treballar en equip (escoltar, participar,
col·laborar), transmetre el coneixement i compartir-lo; pluridisciplinaritat,
flexibilitat i demanar ajuda quan calgui, així com tenir la capacitat de
parlar en públic, fer presentacions i/o informes, conduir i participar en
reunions.
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Oferir la possibilitat de formació permanent, constant i diària seria la
segona premissa, la qual, a més d’aconseguir-se mitjançant cursos de for-
mació, també es pot assolir a partir de l’aprenentatge i la superació diària
en la feina del dia a dia. Per això, l’experiència seria l’última premissa
bàsica, però no per això menys important, ans al contrari, en la formació
del bon professional, una experiència que, al principi, haurà de ser super-
visada, però que sempre serà avaluada.

Tot això porta a plantejar-nos conèixer l’actual sistema de formació dels
professionals que treballen en els museus, el context universitari actual,
en què s’ofereixen els estudis en museologia i com es porten a terme.

És a dir, al tercer pilar de la investigació, la formació. Així com el museu,
com a institució cultural, existeix des de fa segles, la formació dels pro-
fessionals que hi treballen, caracteritzat per l’autodidactisme en la pràcti-
ca, a partir d’una formació base, es pot comptar en dècades. A finals dels
anys 70 eren reconeguts menys de cent cursos d’especialització en museolo-
gia, però a finals del segle XX s’havien multiplicat per cinc!

El resultat ens dibuixa una realitat (si més no en el cas de l’Estat espanyol)
en què no hi ha grau específic, però sí cursos de postgrau. És a dir, hi ha
una necessitat identificada, sensibilitat i demanda; ara bé, falta estandar-
dització en aquest tipus de formació, no únicament a escala estatal, sinó
també europea i internacional, tot i existir algunes recomanacions d’or-
ganismes internacionals.

Per aquest motiu, el nostre estudi proposa la creació i el desenvolupament
d’un model de formació d’àmbit museològic en què es vinculi universitat
(la qual aporta el contingut teòric i metodològic) i àmbit professional,
aprofitant el moment de canvi de conjuntura educativa, la qual obre grans
possibilitats a l’harmonització, competitivitat i millora de l’oferta educa-
tiva europea. Com a primer pas, centrat en una proposta d’acció inicial,
treballada conjuntament amb altres universitats i professionals del sector,
per crear un model de formació a diferents nivells, amb tantes especialit-
zacions com perfils professionals es defineixin. Aquest és, però, un capí-
tol que deixarem obert per a una altra ocasió.

El professional del museu del segle XXI hauria de resumir en una mateixa
persona les característiques següents: tenir una formació sòlida, especialit-
zada, però amb voluntat i vocació generalista; ser pluridisciplinari i estar
preparat per treballar en equip i entendre i saber funcionar en l’era digital.
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Aquest text pretén ser el resum d’un projecte complex i fascinant que la
ciutat de Barcelona està desenvolupant: un centre dedicat al disseny, una
activitat prou genèrica que, des d’una ciutat amb fortes relacions amb la
indústria i la cultura, impulsa com a motor d’una nova economia centra-
da en el coneixement i les indústries creatives.

Quan ara fa tres anys vaig acceptar l’encàrrec de continuar amb el pro-
jecte museològic que prèviament havia iniciat amb molt d’encert Jordi
Pardo, vaig entendre que la meva incorporació havia de desenvolupar els
factors més relacionats amb la indústria i els dissenyadors: un professio-
nal del món del disseny per continuar amb l’elaboració d’un pla estratè-
gic d’un centre dedicat al disseny. Per aquest motiu vaig acceptar l’encà-
rrec, tot i el meu desconeixement del món de la museologia. De fet, la
definició d’«equipament estratègic» representa l’essència del procés en el
qual estem treballant.

DISSENY?

La mateixa definició de l’activitat i el seu abast ja van representar el pri-
mer repte. Des d’un punt de vista purament conceptual, veurem que la
definició que s’acostuma a utilitzar de disseny és prou genèrica per enten-
dre que gairebé tot el que ens envolta en aquesta societat industrialitzada
és el resultat d’un procés de disseny. Començant pels objectes, els missat-
ges o els espais, el disseny és present a la nostra vida i de segur que ho

RAMON PRAT
Comissari general Disseny Hub Barcelona

Disseny Hub Barcelona: un projecte en construcció

1

1. Imatge virtual de la futura seu del Disseny Hub Barcelona.
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serà més en el futur. Disseny com la capacitat de projectar coneixement i
sensibilitat en un objecte, missatge o espai. Aquí cadascú pot escriure la
seva pròpia definició. Potser aquesta és part de la seva característica prin-
cipal: parlem d’una activitat en contínua evolució i, fins i tot, mutació.

Però és clar que en algun territori concret ens havíem de centrar. I nosal-
tres ho hem fet en el disseny que utilitza un llenguatge comú en les seves
eines de projectació, aquell que el lliga amb una tradició que comença tot
just després de la Revolució Industrial fins als nostres dies. El disseny grà-
fic i la comunicació, el disseny de producte, la moda i l’arquitectura par-
ticipen de processos de disseny comuns, alguns més intensament que d’al-
tres, però amb una arrel comuna. Evidentment, els territoris que hi ha
enmig d’aquestes disciplines de difícil restricció també en formen part: 
l’interiorisme o la publicitat, per anomenar-ne alguns.

És sobretot la definició d’un procés, d’una capacitat, la de projectar i les
seves conseqüències en les nostres vides, en les nostres ciutats i en el nos-
tre planeta, el territori on el DHUB (Disseny Hub Barcelona) desenvolupa
la seva activitat.

MUSEU?

Quin és el format per desenvolupar les necessitats «estratègiques» del dis-
seny, activitat lligada a la indústria, el consum i a la innovació? Com
incorporar aquestes activitats normalment deslligades del museu? Com
estimular les lògiques de producció de coneixement col·lectiu o en xarxa
que actualment desenvolupa el disseny?

2

2. «Turisme. Espais de ficció» DHUB, 2008-2009. 
© Fotografia: Oriol Rigat.
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Potser en la definició del marc estructural de funcionament i producció de
continguts és on el DHUB es posiciona d’una manera més clara i contun-
dent i, per tant, en la seva denominació. Algú ho pot considerar una
declaració de principis, però és clar que el DHUB neix amb la voluntat
d’incorporar plenament els sistemes de producció col·lectius de coneixe-
ment, resultat de societats en xarxa, de ciutadans en xarxa. No som
només un museu, som un sistema estructural, una interfície que gestiona
la complexitat de relacions que també genera el món del projecte. Som un
museu, un centre i un laboratori que gestiona, redirigeix i estimula la pro-
ducció col·lectiva de disseny. És per això que vam decidir que havíem d’a-
nomenar-nos com el que som: un hub, un concepte que l’anglès (l’idioma
global) ja va batejar fa temps. Som un sistema operatiu obert i participa-
tiu, que incorpora l’anàlisi del passat i la seva patrimonialització (Museu),
l’anàlisi del present canviant (Escenari), un laboratori que ha d’estimular
la investigació (Recerca), i un promotor/difusor que, associat a la indús-
tria, ha de promoure la producció de la recerca en el disseny (Acció).
L’acrònim resultant, MERA, és la fórmula que ens permet organitzar i ges-
tionar la nostra activitat.

DHUB

La futura seu del DHUB, en construcció en aquests moments a la plaça de
les Glòries, ens ha de permetre desenvolupar tot el nostre programa. Però,
com i quan podrem iniciar la definició d’un sistema operatiu que ha de
gestionar la complexitat que suposa connectar el MERA i els seus públics,
tant professionals com usuaris? Necessitem l’edifici nou per començar-ho
a fer? Decididament, no. És per això que, amb dues seus temporals: DHUB
Pedralbes (Palau de Pedralbes. Av. Diagonal, 686), que allotja el Museu
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Tèxtil i d’Indumentària, el Museu de les Arts Decoratives —amb les expo-
sicions permanents d’ambdós— i el Gabinet de les Arts Gràfiques; i DHUB
Montcada (c/ Montcada, 12), amb les activitats temporals i un centre de
documentació, el DHUB ha començat a construir aquesta xarxa de
col·laboracions i activitats que per a la inauguració de la futura seu hau-
ran d’estar plenament desenvolupades. També perquè no hi ha temps per
perdre. Els hipotètics efectes estimulants que aquest equipament, des de la
seva voluntat estratègica, ha de proporcionar a usuaris, professionals i
empreses han de començar a desenvolupar-se sense perdre ni un minut.
És ara quan els nous posicionaments de ciutats com Barcelona han de
desenvolupar-se en el nou escenari macroeconòmic i sociopolític que un
món global i deslocalitzat està generant.

I el disseny, amb voluntat d’innovació, de participació en la construcció
d’una societat més equilibrada, tant en els recursos naturals que consu-
meix, com en els hàbits que genera, ha de ser part del futur desenvolupa-
ment de Barcelona. D’aquí el seu valor «estratègic».

El desembre del 2008, el DHUB va iniciar la seva activitat amb la inau-
guració simultània de diferents activitats a les dues seus provisionals. 

El DHUB Montcada va inaugurar una activitat temàtica dedicada a refle-
xionar sobre la relació entre turisme i disseny. Sembla una relació poc evi-
dent, sobretot des de les lectures més pintoresques que es tenen, a partir
del desconeixement, sobre el fet de dissenyar.

Però, en canvi, analitzar la relació entre l’activitat genèrica de projectar i la
indústria més gran del món, el turisme, ens va semblar una manera molt
encertada de començar. Sobretot en un centre orientat a generar anàlisis més

4

5

3. DHUB Montcada, al carrer de Montcada.

4. «Turisme. Espais de ficció» DHUB, 2008-2009.
© Fotografia: Oriol Rigat.

5. DHUB Pedralbes, al Palau de Pedralbes.
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objectives, si això és possible, menys idealitzades i més crítiques sobre una
activitat d’impacte creixent, tant econòmic com social, a la nostra ciutat. Al
llarg d’un any, hem construït col·lectivament reflexions sobre un fenomen
que és avui el resultat d’una indústria que planifica i projecta a gran escala
la nostra activitat turística global: des de la planificació de ciutats temàti-
ques com Dubai fins a les campanyes de publicitat supeditades a la idea de
paradís, passant per la influència que el cinema ha tingut i té en la cons-
trucció (o millor dit, reproducció) d’aquests anomenats paradisos, en la prò-
pia història local de l’arquitectura del turisme i fins i tot proposant una
intensa anàlisi del souvenir. Amb la col·laboració d’especialistes, institucions
com el COAC, el FAD o universitats com la UPC, amb el seu màster Intelligent
Coast, hem produït un total de cinc exposicions, debats i conferències que
ens han permès analitzar intensament la relació entre turisme i projecte.

Creiem que és important utilitzar les xarxes de producció de contingut per
desenvolupar aproximacions temàtiques tan intenses com sigui possible.
El resultat serà un llibre de propera aparició, a posteriori i no a priori com
acostuma a ser, que permetrà descabdellar la intensitat de l’anàlisi durant
el procés de realització. Aquesta capacitat de produir anàlisi simultània-
ment i el fet d’incorporar-ho com a part del mateix procés ens sembla
essencial per al desenvolupament correcte del DHUB.

Amb la inauguració de l’exposició permanent «El cos vestit», que ocupa
732 m2, el Museu Tèxtil i d’Indumentària va estrenar seu al DHUB
Pedralbes. La nova exposició, una interessant relectura de la col·lecció del
Museu, explica com el vestit modifica la imatge del cos mitjançant unes

6 7

6, 7 i 8. «El cos vestit». Tres aspectes de l’exposició per-
manent del Museu Tèxtil i d’Indumentària – DHUB.
Fotografia: LaFotogràfica.

Museologies1  31/3/10  18:04  Página 94



95 DISSENY HUB BARCELONA: UN PROJECTE EN CONSTRUCCIÓMuseologies i Experiències

accions que tendeixen a comprimir-lo i alliberar-lo alternativament des
del segle XVI fins ara. 

L’exposició proposa un recorregut per la història del vestit, al llarg de cinc
segles, entre 1550 i 2000: un joc de paral·lelismes fascinants entre la morfolo-
gia del cos humà, els esdeveniments socials i culturals i els estils històrics.

Al mateix temps, també hem combinat noves tipologies expositives i acti-
vitats lligades a les col·leccions dels museus que constitueixen el fons
patrimonial del DHUB. Aquest nou model, la galeria d’estudi —a mig camí
de l’exposició, la reserva del museu i el centre de documentació— ens ha
permès presentar les noves aportacions al fons de les col·leccions,
ampliant-les o iniciant-ne de noves, com la de cartellisme o la de publi-
cacions radicals dels anys setanta-vuitanta, tot oferint al visitant la pos-
sibilitat d’accedir a aquest fons.

En definitiva, tot just un any per començar a desplegar un programa
extens i complex que durant el proper 2010 se centrarà temàticament en
els nous sistemes de fabricació ràpida i l’enorme canvi que generaran en
la cultura de producció en sèrie i, per tant, en la manera que els dissen-
yadors de producte hauran d’evolucionar en un futur immediat.

8
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EL MUSEU DE LLEIDA, UN ESPAI PATRIMONIAL AMB 
VALOR INSTRUMENTAL Museologies i Experiències

El dia 30 de novembre de 2007, s’inaugurava la nova seu del Museu de
Lleida, just quatre anys i escaig després d’haver-s’hi col·locat la primera
pedra. S’assolia així un objectiu llargament desitjat per la ciutadania de
les Terres de Lleida, i es donava a llum un pla vast i complex participat
per nombrosos professionals d’àmbits diversos. 

Va ser un projecte molt esperat, atès que la proposta ferma de creació de
l’equipament arrenca en el ja llunyà 1988. Efectivament, el maig d’aquell
any, les institucions de Lleida (la Generalitat de Catalunya, la Diputació,
l’Ajuntament i el Bisbat, juntament amb el Consell Comarcal del Segrià),
signaven un conveni per a la creació d’un consorci públic el qual tenia
una missió clara i concreta: reunir en un mateix continent arquitectònic
les diferents col·leccions patrimonials que custodiaven les institucions
lleidatanes. L’aparició de la Llei 17/1990, de museus, i de la 9/1993, de
patrimoni cultural, va desactualitzar aquell conveni, el qual s’havia d’a-
daptar als nous marcs legals. Aquesta adequació no va arribar fins al
1997, amb la signatura d’un nou document, la base del qual continuava
sent el conveni del 1988. El maig del 1999, després de tots els tràmits
reglamentaris, veien la llum els Estatuts del Consorci del Museu de Lleida
(MdL).

El conveni del 1997, entre d’altres consideracions, concretava la ubicació
definitiva on s’havia d’aixecar el nou equipament; en aquest sentit, la
Diputació de Lleida cedia al Consorci un antic convent carmelità del segle 

MONTSERRAT MACIÀ I GOU
Directora del Museu de Lleida

El Museu de Lleida, un espai patrimonial amb valor
instrumental

1

1. Àmbit del Bovalar, amb el baptisteri per immersió. Fotografia: Museu de Lleida. J. V. Pou.
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XVII desamortitzat, convertit, des de finals de segle XIX i fins a la data de
signatura d’aquell conveni, en institució de beneficència, una entitat que
era coneguda per tots els lleidatans com la Llar de Sant Josep. 

El 1999, i després d’un concurs d’idees, que es va acompanyar de docu-
ments museològics i de plans funcionals, s’adjudicava el projecte arqui-
tectònic de la nova seu del Museu al despatx d’arquitectes J. Rodón.

La seva proposta arquitectònica partia de la base de la construcció d’un
edifici que, entre molts altres aspectes de caràcter urbanístic i de segmen-
tació funcional, incorporés els elements més rellevants, des del punt de
vista patrimonial i documental, de l’antic convent carmelità, uns compo-
nents que, finalment, van quedar concretats en l’antiga capella.  

Pel que fa al contingut, el document del 1988 esmentava que el patrimo-
ni inicial del MdL serien els fons museístics propietat de les diferents ins-
titucions signants, mentre que el del 1997 ja concretava les dues grans
col·leccions que nodriria el nou equipament, mitjançant la fórmula d’ads-
cripció: el Bisbat adscriuria tot el fons del Museu Diocesà i la Diputació
de Lleida, al seu torn, els béns museístics de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
(IEI). La concreció estava motivada per l’entrada en vigor del Pla de
Museus de la ciutat de Lleida, aprovat el 1996 per l’Ajuntament de la ciu-
tat, el qual establia que el MdL presentaria el conjunt d’obres patrimonials
de les institucions lleidatanes, excepte aquelles representatives de l’època
contemporània i les procedents d’intervencions arqueològiques de la ciu-
tat, les quals, per motius d’acotació de línies expositives, s’encabirien dins
el Museu d’Art de Lleida i el Museu d’Història de la Ciutat, respectivament.
El MdL quedava, doncs, limitat cronològicament a l’art anterior al segle XX.

Posteriorment, informes tècnics basats en argumentaris museològics i de
coherència de col·leccions acabaren de precisar quins serien els béns que
aportaria la Diputació: el fons arqueològic i el Gabinet Numismàtic de l’IEI.

Per tant, i en síntesi, la col·lecció diocesana i l’arqueològica de l’IEI, d’a-
bast supracomarcal i amb exponents artístics i arqueològics de primerís-
sima línia, i sense els quals difícilment es pot explicar l’arqueologia i la
història de l’art del país, esdevenen els conjunts d’obres fonamentals i
definitoris del Museu de Lleida, el qual, amb elles, s’erigeix en l’hereu
d’experiències museològiques centenàries.

Efectivament, el Museu Diocesà fou fundat el 1893 pel bisbe Josep
Messeguer amb l’objectiu de salvaguardar el patrimoni litúrgic en desús
de les parròquies de la diòcesi i d’utilitzar-lo per impartir la càtedra d’ar-
queologia sagrada al seminari. La institució va viure amb normalitat (aug-
ment progressiu dels fons, inventari i catalogacions, participació en les

2. Vista de la nova arquitectura del Museu de Lleida,
obra de l’arquitecte Joan Rodón. Fotografia: Museu
de Lleida. J. V. Pou. 
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exposicions més importants de les primeres dècades de segle, etc.) fins a
la Guerra Civil, moment a partir del qual, i amb la llarga postguerra, s’al-
terà la trajectòria lògica de l’equipament, que persistí, amb llums i ombres,
fins a la integració al Museu de Lleida. I, pel que fa a la col·lecció arqueo-
lògica de l’IEI, aquesta, al seu torn, va ser l’hereva de tot el repertori de
l’antic museu d’antiguitats de Lleida, fundat l’any 1866 per la Comisión
Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos, i enriquida per l’activitat
del Servei d’Arqueologia de l’Institut a partir del 1942 i de la Diputació
amb la formació del repertori numismàtic.

En definitiva, el MdL naixia com el resultat de la suma de dues col·lec-
cions centenàries, de dos museus amb objectes singulars i rellevants per a
les disciplines de la història de l’art i de l’arqueologia, amb gestions i tra-
dicions diferents, però amb finalitats de conservació i difusió comunes. 

Aquest aspecte quedà recollit en el projecte museològic, redactat l’any
1999 per Carme Gassó i Montserrat Macià, amb la col·laboració de Josep
Gallart; un pla que, essencialment i més enllà d’aspectes organitzatius i
funcionals, definia el MdL, en marcava l’àmbit d’abast territorial, n’as-

3

3
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sentava els objectius i especificava els instruments de què disposava per
assolir-los. Va ser aprovat pel consorci del Museu l’any 2002.  

EL PROJECTE DEL MUSEU DE LLEIDA 

Definia la qualitat fonamental que havia de regir el MdL: tenir capacitat de servei
al territori. Un àmbit que, més enllà del binomi reductor del nom del museu (dio-
cesà i comarcal), es refereix al de procedència de les col·leccions, el de l’antiga diò-
cesi de Lleida i el de la regió històrica del Pla de Lleida. 

Pel que fa al primer, la totalitat  de la col·lecció diocesana constitueix un
testimoni material i directe de l’àmbit geogràfic i històric sota la jurisdicció
eclesiàstica del Bisbat: la procedència dels seus materials n’és una conse-
qüència. I, quant al segon, la provinença dels fons arqueològics sobrepassa
a bastament l’àmbit de la comarca del Segrià, atès que hi són representats
molts jaciments de la resta de la demarcació, especialment de les comarques
del Pla i de la zona prepirinenca. Les procedències del fons del Museu no
són casuals i responen a una complexitat dinàmica, històrica i social prò-
pia de les Terres de Lleida, amb unes condicions geogràfiques i sociològi-
ques d’àmbit supracomarcal, indiscutiblement vigents encara.

4

3. Interior de l’àmbit  “el poble” . Fotografia: Museu
de Lleida. J. V. Pou.

4. En primer terme, maqueta de la Vila Fortunatus
de Fraga i mosaic de la Vila del Romeral (Albesa).
Fotografia: Museu de Lleida. J. V. Pou.
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Així doncs, l’equipament es concebia amb una claríssima vocació de ser un
instrument i un centre de promoció i de posada en valor dels fenòmens
patrimonials de la regió cultural i s’establia que es pogués complementar i
articular amb altres ens del territori afins al discurs del museu (l’església de
Sant Llorenç i la catedral de Lleida, els jaciments arqueològics del Baix
Segre i de la resta del Pla, etc.). L’objectiu era poder oferir una lectura glo-
bal i integradora del patrimoni i que es potenciés la valoració d’indrets com-
patibles amb la definició de la institució i inclosos en el seu àmbit d’acció.

Pel que fa al tractament museològic de les col·leccions, el projecte del
museu establia disposar d’un gran espai d’exposició permanent on el visi-
tant pogués realitzar un viatge en el temps, des de la prehistòria i fins a
l’actualitat, amb un discurs lineal i diacrònic, i pogués copsar, entendre i
aprendre l’evolució cultural, històrica i artística de les societats que han
viscut en el territori de les Terres de Lleida. Aquest, essencialment, seria
l’eix discursiu que en caracteritzaria el tractament, el qual es complemen-
taria amb la política d’exposicions temporals, que, des del punt de vista
temàtic, completaria l’argumentari vertebrador del MdL.

Òbviament, l’elecció d’aquest concepte d’exposició partia de la base que les
col·leccions s’havien d’imbricar i, necessàriament, havien de transcendir els
propis condicionants disciplinaris i metodològics, així com l’heterogeneïtat
dels seus textos afins. L’objectiu final era difondre i socialitzar el coneixement
històric, oferint un discurs processual i posant a l’abast del visitant els codis
interpretatius i de contextualització dels objectes patrimonials. 

En aquest sentit, el projecte donava les pautes conceptuals per establir la
museografia, que, desmarcant-se d’aquella més tradicional, la que prima

5 6

5. Àmbit dedicat a la Seu Vella, monument la his-
tòria del qual s’utilitza com a eix vertebrador del
discurs dedicat als segles medievals. Fotografia:
Museu de Lleida. J. V. Pou.

6. Vista de la capella del convent dels Carmelites
Decalços del segle XVII reconvertida en espai
expositiu. Fotografia: Museu de Lleida. J. V. Pou.
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l’objecte museografiat, optava per aquella que estableix ponts de diàleg
entre aquest i el públic visitant. Així, es posava l’èmfasi a poder disposar
i utilitzar tots els elements d’intermediació a l’abast per tal de fer com-
prensible el discurs establert (textos amb diferents nivells de lectura, grà-
fics, reconstruccions, reproduccions, maquetes, elements multimèdia,
audioguies, etc.). I, de la mateixa manera, s’intentava minimitzar alguna
de les febleses que caracteritzaven les col·leccions, com per exemple la
representació incompleta de la seqüència històrica, mitjançant l’intercan-
vi i el dipòsit d’obres d’altres institucions, així com de particulars, als
quals agraïm la franca voluntat de col·laboració.

En última instància, s’estava projectant un nou equipament que tenia com
a darrer objectiu la capacitat de servei i el valor instrumental per a la
comunitat cultural del seu àmbit d’acció, la ciutadania del Pla i de l’antic
Bisbat de Lleida. Un centre que havia de propiciar el retrobament d’a-
questa societat amb el seu patrimoni col·lectiu i que, per damunt de tot,
havia d’incidir en l’augment del seu sentiment d’autoestima, sovint min-
vant per conjuntures històriques adverses.

Tots aquests paràmetres conceptuals i recomanacions museològiques es
van tenir en compte a l’hora de confeccionar l’avantprojecte museogràfic
o guió expositiu, redactat des del mateix museu i pel personal de la Sala
d’Arqueologia de l’IEI, i participat per nombrosos experts en cadascun dels
àmbits temàtics. Aquest document va ser reconvertit en projecte executiu
de museografia per J. Rodón Arquitectes i l’empresa Croquis, dissenys i
muntatges, i implementat per l’empresa constructora COMSA.

L’exposició permanent resultant, adreçada a un espectre heterogeni de
públic, és un espai museogràfic volgudament didàctic que, a través de la
narració d’uns processos i d’uns fets, condueix el visitant per la història
de les Terres de Lleida i li descobreix els moments culturals més singulars.
Les fortaleses de les col·leccions (objectes de les èpoques del bronze i del
ferro i les d’època gòtica) i les del mateix discurs (fets històrics i artístics
singulars, personatges mítics, etc.) són posades en relleu per la museogra-
fia mitjançant un tractament expositiu individualitzat i icònic. Així
mateix, cal destacar l’oportunitat d’incorporar dins el recorregut de l’ex-
posició l’antiga capella del convent carmelità del segle XVII, la qual,
magistralment inserida per Joan Rodón dins la nova arquitectura, ha
esdevingut, també, una dels punts forts de l’exposició, àmpliament apre-
ciada pels visitants.

Ara, gairebé a dos anys de la inauguració de la nova seu i de l’exposició
temporal del Museu de Lleida, s’imposa la necessitat d’avaluació dels
objectius que van imperar i inspirar la museografia. En aquest sentit, ja se
n’ha posat a prova la capacitat de reorganitzar-se en funció de l’actualit-
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zació dels continguts científics i de la incorporació de l’obra nova, així
com la competència com a espai de comunicació adreçat a un públic
divers a través dels plans didàctics i pedagògics i de les activitats fami-
liars. Això no obstant, i després d’un procés de valoració de la utilització,
del confort i de la usitat dels elements multimèdia –concebuts com un dels
recursos d’intermediació més importants que ofereix l’exposició–, queden
per implementar els sistemes correctius necessaris perquè compleixin la
funció per a la qual van ser concebuts: ser un dels mitjans de transmissió
i de contextualització més importants de l’exposició.

Tot amb tot, les debilitats i les amenaces que presentava el projecte del
museu (la manca de representació en les col·leccions d’algun dels apartats
del discurs, la definició territorial, l’amenaça de no poder oferir una museo-
grafia lúdica, original i formativa per la manca de recursos) van quedar
esvaïdes i superades incrementant les seves fortaleses (col·leccions
potents, l’abast territorial, l’estat de la recerca, els fets històrics singulars,
els personatges mítics, els òrgans de govern del museu i la pròpia arqui-
tectura de l’edifici). 

El Museu de Lleida té l’oportunitat i la voluntat de ser un equipament al
servei del territori i li cal dotar-se dels instruments necessaris per assolir-
ho, més enllà de l’equip humà especialitzat amb el qual ja compta.

L’esforç de les institucions del Consorci del Museu ha fet possible que la
comunitat cultural de les Terres de Lleida tingui, finalment i després de
mancances endèmiques, un centre patrimonial que presenti i expliqui els
seus contextos identitaris. Uns contextos que, en definitiva, han partici-
pat i continuen participant en la construcció i la definició del país. Ara,
cal creure en el que s’ha construït i s’ha de poder disposar dels recursos
necessaris per abastar el rendiment social que li pertoca i complir amb les
pretensions amb què ha nascut. 
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INTRODUCCIÓ

En aquests darrers anys s’està experimentant una autèntica eclosió d’allò
que, de manera col·loquial, se sol anomenar recuperació de la memòria
històrica. Aquesta expressió –no gaire afortunada atès que a priori exis-
teixen evidents contradiccions entre memòria i història– respon, dient-ho
de manera resumida, a l’atenció creixent que susciten els esdeveniments
relacionats amb la II República, la Guerra Civil, l’exili republicà i la
Segona Guerra Mundial, la dictadura franquista i, finalment, amb el pro-
cés històric conegut com a transició vers la democràcia, que es va iniciar
després de la mort del dictador Francisco Franco. Tanmateix, es tracta
d’un interès que va més enllà de la simple curiositat pels successos d’una
època ja superada. Hi ha quelcom més, una remor de fons que ha sortit a
la superfície i que té uns vincles amb tot un moviment cívic que malda
per acabar amb la persistència, en l’àmbit públic, d’un oblit ètic i polític
derivat de les carències implícites en el procés de derogació del franquis-
me. Per tant, en la història més recent, les contradiccions entre història i
memòria –la tensa relació entre elles, que en deia el ja clàssic estudiós de
la memòria col·lectiva Maurice Halbawchs– també hi poden incorporar
elements de complementarietat. Conjunció que, actualment, s’expressa en
la coexistència de resultats d’investigació molt destacables de la comuni-
tat acadèmica amb els objectius de les associacions, grups o individus que
conserven i expressen, de manera reivindicativa i sovint justa, el record més
emotiu i polititzat dels esdeveniments recents. En conseqüència, ambdues

JORDI FONT AGULLÓ
Director del MUME

A cavall de la història i la memòria: el Museu
Memorial de l’Exili de la Jonquera-MUME

1

1. Visió exterior de l’edifici del museu. Fotografia: MUME.
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matèries es relacionen també de manera dialèctica i, per tant, la memòria
no seria necessàriament el negatiu de la història.

Malgrat els avenços indiscutibles en el camp de la recerca i l’obtenció de
dades empíriques de gran validesa sobre temes com les víctimes de la
Guerra Civil espanyola, la repressió de la dictadura i les conseqüències de
tot tipus lligades a la implantació d’un règim antidemocràtic, ha mancat
una socialització de tot aquest coneixement. Per consegüent, davant de
l’enorme demanda de memòria, calia, i encara cal, un esforç institucional
que possibiliti traslladar al conjunt de la societat aquesta munió de dades
i de relats estructurats històricament: és a dir, en base a dades objectives
fonamentades en el rigor científic. Tan sols d’aquesta manera és possible
atènyer una relació madura i responsable amb aquest «passat que no
acaba de passar». 

Així doncs, no és cap despropòsit afirmar que l’obertura, el mes de febrer
de 2008, del Museu Memorial de l’Exili (MUME) a la Jonquera s’inclou,
sense cap mena de dubte, en l’esperit i els objectius d’aquests temps en
què estem immersos. 

El fet de fixar la mirada envers l’època pretèrita recent ha de tenir com a
principal finalitat explicar-nos part del present per tal d’afrontar en
millors condicions el futur i, en molts casos, va associada a una voluntat
de reparació moral d’unes víctimes i combatents no prou reconeguts. En
el cas de l’exili republicà català i espanyol, tot aquest fenomen, combina-
ció de difusió del coneixement històric d’un terrible capítol del nostre pas-
sat i d’homenatge commemoratiu, és ben patent. Per tant, el MUME ha
nascut amb la pretensió de fomentar el saber històric i, a més, no negli-
geix el paper simbòlic de retre homenatge a aquells catalans i catalanes i
ciutadans i ciutadanes de la resta de l’Estat espanyol que van haver de
deixar la terra i la llar a causa de la derrota de la democràcia encarnada
en el govern de la Generalitat i l’estat republicà fundat el 1931.

ORIGEN DEL MUSEU I PROJECTE ARQUITECTÒNIC

El MUME va tenir el seu origen en l’èmfasi que va posar l’Ajuntament de
la Jonquera, en particular el seu alcalde Jordi Cabezas, des de finals dels
anys noranta del segle passat, per formalitzar el projecte d’una concreció
museística entorn de l’exili de 1939. Aquest municipi, situat en un dels
passos fronterers més importants, fou testimoni, el gener-febrer de 1939,
de les dramàtiques vivències que van experimentar gairebé mig milió de
persones, majoritàriament soldats en retirada, que anaven acompanyats,
però, de gent gran, dones i infants. L’impacte emocional d’aquest desastre
humanitari  va deixar, inevitablement, empremta en aquesta petita vila. El
carrer on està ubicat l’edifici museístic havia estat part del traçat de l’an-

2. Sala central del museu: La diàspora. 
Fotografia: MUME.
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tiga carretera nacional-II. En conseqüència, resulta evident que la localit-
zació d’aquest centre a la Jonquera està més que justificada. 

Arran d’aquesta voluntat impulsora de l’equip municipal –molt preocupat,
cal assenyalar també, per reactivar l’economia i la imatge de tota una
població que durant la primera meitat dels anys noranta va patir amb
escreix la desaparició de bona part del sistema duaner vinculat a la fron-
tera amb l’Estat francès–, de seguida es van buscar suports en els orga-
nismes de la Unió Europea (programa Feder-Interreg II-A), a la Generalitat
(progressivament en els departaments de Presidència, Cultura i, en la fase
final de materialització del projecte, en el Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació Ciutadana, particularment a la
Direcció General de la Memòria Democràtica-Memorial Democràtic) i a la
Diputació de Girona. El procés de realització va tenir una llarga durada,
ja que l’equipament museístic resultant té una entitat infraestructural i
científica que va molt més enllà del potencial d’un municipi modest com
la Jonquera. Resumint a grosso modo, la tasca d’elaboració dels treballs
previs per a la definició del futur museu va començar l’any 2001 i va fina-
litzar a finals de 2007. Els historiadors Enric Pujol i Jaume Santaló es van
encarregar del projecte museogràfic i museològic. 

El projecte arquitectònic és obra dels arquitectes Rafael Cáceres i Philippe
Pous. La base de construcció de l’edifici es va fer per mitjà d’una profun-
da reestructuració d’un antic edifici municipal que es va complementar
amb la compra i l’enrunament d’algunes cases veïnes. El total de la super-
fície útil és de 1.178,73 m2 en una superfície construïda total de 1.612,08 m2,
que es distribueixen en una planta baixa, una primera i una segona. A la
part de baix, de 488,856 m2, s’hi concentra el vestíbul, la recepció, l’aula
pedagògica, la botiga i la sala d’activitats temporals i els serveis. La pri-
mera, amb 456,67 m2, allotja les principals sales de l’exposició permanent
i les oficines d’administració i direcció. Per últim, una segona planta conté
una part expositiva i el que seria l’estança on s’ubica tot el material i els
equips que posen en funcionament una museografia tecnificada en què
abunda el format audiovisual, a més de les ampliacions fotogràfiques i la
mostra de documentació relativa a l’època històrica en qüestió. 

La peculiaritat de l’arquitectura comporta que el sentit de la visita del circuit
museístic comenci a la segona planta i que el visitant hagi de descendir fins a
la primera. Malgrat l’aspecte relativament «bunqueritzat» de la façana externa,
els interiors de les sales són extremadament diàfans, amb una abundància de
les superfícies blanques que indueixen a una certa pau interior, que contrasta
amb la duresa dels continguts exposats i el caràcter dramàtic dels esdeveni-
ments que s’hi expliquen. En la distribució de l’espai, hi tenen un paper molt
rellevant unes escales, que podrien evocar vagament la coberta d’un trans-
atlàntic, per les quals baixen els visitants després d’haver pujat en ascensor fins

3
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a la segona planta per iniciar la visita.  En veritat, malgrat, la naturalesa està-
tica de l’edifici, la concepció arquitectònica proporciona una sensació de movi-
ment lent, com si s’estigués navegant. Al cap i a la fi, l’exili té una clara vin-
culació amb el desplaçament. 

Tal com està concebuda la distribució de les distintes dependències, el
museu té una capacitat teòrica màxima per a 120 persones. Aquesta seria
la xifra òptima de visitants que poden realitzar el recorregut expositiu al
mateix temps. Això comporta que no siguin viables grans aglomeracions
de públic si es vol oferir una visita agradable i amb garanties que no es
produeixi una massificació. Es calcula que la freqüentació anual podria
arribar a uns 50.000 visitants a l’any.

EL PROJECTE MUSEOLÒGIC I MUSEOGRÀFIC. ESTRUCTURACIÓ I
OBJECTIUS

Un dels eixos principals del museu és l’exposició permanent que explica
la història de l’exili des de la Guerra Civil fins al procés de recuperació de
la democràcia, cosa que palesa que un dels objectius primordials és la
difusió de la història i la memòria de l’exili republicà, però també cal
remarcar que, des del museu, es té també molt en compte la connexió amb
el món actual i això obliga a tractar el tema com una constant en la his-
tòria i, particularment, durant el segle XX i el que portem de l’actual. 

D’aquesta manera, tenint com a columna vertebral la memòria, la història
i la reflexió crítica, l’equipament es conforma com un centre d’interpreta-
ció que recorda els exilis provocats per la Guerra Civil. Sobretot –encara
que no únicament, ja que no es deixa en l’oblit el gran nombre de perso-
nes que van sortir del país l’estiu del 36 a causa de la violència revolu-
cionària–, l’èxode sofert pels vençuts en aquell conflicte que indissoluble-
ment va estar lligat amb l’Europa de l’ascens dels feixismes i el totalita-
risme estalinista, i que fou el preludi de la Segona Guerra Mundial. 

Així mateix, a les sales del museu es tenen en consideració els molts homes
i dones exiliats el 1939 que van continuar lluitant per la llibertat des de les
files de la resistència francesa i d’aquells gairebé 9.000 que foren enviats als
camps de concentració nazis en un penós trajecte en que, malauradament
per a la majoria, no va haver-hi l’oportunitat del retorn. Alhora, també es
té present aquella part de la població exiliada que, amb la finalitat d’esca-
par de la barbàrie hitleriana durant la seva expansió pel territori europeu i
de la persecució franquista (també a dins de França), va anar a parar a
milers de quilòmetres, en terres europees, africanes o americanes.

A grans trets, de la museografia cal destacar que, encara que no està
exempta d’una certa teatralitat, en especial proporcionada per la il·lumi-
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nació i alguns recursos escènics fonamentats en una forta càrrega simbò-
lica, prioritza la claredat expositiva i la funcionalitat divulgativa. En
aquest sentit, la col·locació de les fotografies i dels documents d’època
obeeix  a un discurs narratiu que es va teixint amb textos explicatius i
amb la intercalació de material audiovisual. 

La sensació general és la de predomini d’un vague minimalisme, justificat
per la que és només l’aparent poca quantitat d’elements musealitzats. Una
sensació que s’esvaeix si el visitant atén l’enorme quantitat d’informació
que ofereix el muntatge audiovisual i la potencialitat temàtica i informa-
tiva –encara en procés de creació– dels sistemes interactius. 

En tot moment, es vol ressaltar la vocació pedagògica de l’equipament,
que alterna conservació i exposició amb investigació i divulgació. Seguint
aquests principis, l’exposició permanent està estructurada en cinc àmbits
diferents: Consideració general sobre l’exili i la Guerra Civil, L’exili de
1939, La diàspora, La vivència de l’exili i El llegat de l’exili.

Cada un està subdividit en diferents apartats. Dins d’aquests, n’hi ha
alguns que posen èmfasi en el vessant informatiu i d’altres es destinen al

3

4

3. Sala dedicada al llegat de l’exili. 
Fotografia: MUME.

4. Muntatge fotogràfic. Consideració general sobre
l’exili. Fotografia: MUME.
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treball en el camp simbòlic mitjançant l’ús de les intervencions artístiques,
tant d’autors coetanis als successos tractats com de creadors contempora-
nis part de l’obra dels quals se centra en una reflexió a l’entorn de les pro-
blemàtiques que deriven de la mala digestió social i personal que va asso-
ciada als passats traumàtics. 

La fragilitat de la memòria i l’oblit són algunes de les qüestions amb què
s’intenta interrogar el visitant. En definitiva, les seccions de tipus infor-
matiu contenen el fil argumental general a través de diferents nivells de
lectura. Com és obvi, estan pensats per tal que puguin ser objecte de reno-
vació i ampliació discursiva. Pel que fa a les artístiques, es persegueix
fonamentalment atènyer, per mitjà de les emocions i la suggestió estètica,
un aprofundiment del pensament sobre l’experiència del desarrelament.
Alhora, cadascun dels àmbits conté diverses subdivisions amb la finalitat
de fer més comprensibles les diferents temàtiques que es tracten. 

Una apreciació especial, la mereixen el testimoniatge i les vivències per-
sonals. La presència de l’informant, de qui va experimentar en la pròpia
pell el trastorn produït per la impossibilitat de residir a l’Espanya fran-
quista, ocupa un lloc privilegiat al museu i, sens dubte, el testimoni pro-
tagonitzarà, gradualment, el paper principal en el conjunt del centre, ja
que des de l’obertura del museu s’està treballant en la recollida de fitxes
personals d’exiliats i exiliades per tal que hi siguin dipositades. Una con-
sideració final que apareix en el recorregut és l’al·lusió al llegat cultural,
científic i polític vinculat a l’univers de l’èxode. Aquesta secció, que té
una sala pròpia, és bàsica per comprendre la pèrdua de l’incommensura-
ble capital intel·lectual que va portar aparellada la conflagració civil que
va assolar el territori peninsular entre 1936 i 1939.

Per tant, un dels principals objectius del museu és arribar a ser un centre
de referència internacional sobre les temàtiques associades a l’exili i, al
mateix temps, establir punts de connexió amb fenòmens tan actuals com
les migracions, els èxodes i altres desplaçaments forçats de població.
Altres propòsits fixats tenen una estreta relació –fonamental per al fun-
cionament eficaç de l’equipament– amb el fet que està integrat dins de la
xarxa que configura el pla sobre Espais de Memòria de Catalunya, impul-
sat per la Direcció General de la Memòria Democràtica-Memorial
Democràtic, cosa que significa que el MUME, dins del subàmbit d’Espais
de Frontera i Exili, ja està actuant com a instrument dinamitzador del pro-
jecte global, que té com a finalitat la recuperació, la senyalització i la
difusió dels espais, els camins i els vestigis de l’exili republicà. Una idea
que no es pot deslligar de la formació crítica de la ciutadania, de la difu-
sió dels valors democràtics i de la consecució d’un món més lliure i més
just. En definitiva, es tracta de posar sobre la taula que els pilars fona-
mentals de la democràcia i de la llibertat de què gaudim tenen, en una

Museologies3  19/4/10  10:30  Página 111



112

A CAVALL DE LA HISTÒRIA I LA MEMÒRIA: EL MUSEU MEMORIAL
DE L’EXILI DE LA JONQUERA-MUMEMuseologies i Experiències

bona part, unes arrels ben clares en la lluita que van encapçalar els milers
de ciutadans i ciutadanes que es van veure forçats a deixar el seu país a
causa d’un règim polític sustentat en la repressió, la violència i la deshu-
manització de tot aquell que fou considerat el seu adversari.

Com hem argumentat fins ara, el foment del coneixement de l’èxode repu-
blicà no és l’únic propòsit sobre el qual es fonamenta la projecció del
museu, malgrat que, com és natural, hi té una centralitat indiscutible. La
consecució d’aquesta diversitat d’objectius es plasma en la programació
d’activitats temporals: exposicions temàtiques i artístiques, concerts, con-
ferències, seminaris, teatre, etc. Sens dubte, la generació d’actes paral·lels
a l’exposició permanent suposa un gran impuls a la dinamització del cen-
tre, ja que el converteix en una institució viva, vinculada amb el seu
entorn més immediat i amb una gran diversitat d’agents culturals i mem-
bres de la societat civil. A més, la programació d’accions temporals con-
tribueix a reforçar-ne la identitat i constitueix un pol d’atracció de públics
diversos, sense oblidar que la situació geogràfica fronterera li subministra
un major marge de maniobra, en subratllar el caràcter internacional que
ha de prendre la infraestructura museística. 

En aquest sentit, s’ha de remarcar que la temàtica, única en el context
europeu, tenint en compte aquest tractament monogràfic de l’exili, supo-

5

5. Sala sobre testimonis de l’exili amb la llista
parcial i evocativa de persones exiliades. 
Fotografia: MUME.
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sa una enorme potencialitat quant a projecció. Per tant, l’equipament, per
la seva situació geogràfica, es converteix en un autèntic lloc de memòria.
Un espai públic que s’estructura de manera indubtable en la casa de tots
els que, contra el seu desig, van haver de deixar el seu país. 

Al costat de l’acollida d’aquells que van sofrir les penalitats de l’èxode i dels
seus hereus més directes, el MUME també té la intenció d’arribar a diversos
públics i usuaris. Es tracta d’oferir el centre com una àgora oberta, un gran
projecte pedagògic de la memòria i de la conservació del patrimoni històric
(material i immaterial) vinculat al combat pels fonaments de la llibertat i la
democràcia. Per consegüent, resulta essencial apropar-se a les joves gene-
racions, bàsicament als estudiants del darrer cicle de primària, de secundà-
ria i d’universitat, sense relegar les famílies i treballar en una línia pensada
per arribar a la franja de població que se sol considerar com de la tercera
edat. El repte rau a ser capaços de captar un públic que procedeixi tant d’un
turisme cultural de qualitat com d’aquell relacionat amb l’ensenyament,
l’especialització i la investigació històrica. En aquesta qüestió hi té un paper
prioritari el Servei Educatiu del museu, que ofereix visites guiades, tallers
pedagògics i sortides a l’exterior que tenen com a eix l’anada a indrets rela-
cionats amb la senyalització dels espais i dels camins de la retirada i l’exi-
li de la zona altempordanesa, realitzada conjuntament amb el Memorial
Democràtic i el Consell Comarcal. Tot plegat, amb la incorporació també a
l’agenda del Servei Educatiu de molts llocs de memòria de la Catalunya del
Nord, acaba configurant un veritable territori de memòria. Un territori-
museu l’epicentre del qual és el MUME.

CONCLUSIÓ

A mode de resum,  concloem afirmant que el MUME,  al marge de ser un
recinte que allotja objectes diversos (fotografies, material fílmic, publica-
cions d’època, documentació oficial diversa en paper, etc.) i que crea les
condicions per tal que siguin exposats amb la finalitat d’articular un dis-
curs històric que faciliti la comprensió de l’èxode derivat de la Guerra
Civil, té la singularitat també de preservar en el seu si un patrimoni imma-
terial: la memòria testimonial d’aquest passat. Una immaterialitat que no
disminueix la força dels continguts que es volen transmetre amb la màxi-
ma pedagogia, sinó tot al contrari, ja que en suposa la ubicació en el cen-
tre de la controvèrsia sobre el nostre passat recent i les memòries perso-
nals i públiques que se’n deriven. 

Per aquest motiu, des del museu, fonamentant-nos en el rigor científic i
analític, es pretén oferir una visió històrica el més documentada i precisa
possible, lligada a la persecució de la veritat i a la consecució d’una
memòria justa. Lluny, per tant, de relats mitificadors i saturadors que aca-
ben conduint justament al contrari del que persegueixen: és a dir, a la
profusió de l’oblit i l’amnèsia. 
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El 7 de maig de l’any 2007, la Fundació Vila Casas va celebrar la col·loca-
ció de la primera pedra del futur espai de pintura Can Framis. L’acte es va
fer en presència de diverses personalitats de l’àmbit polític, del fundador
de l’entitat, Antoni Vila Casas, i dels mitjans de comunicació.

La rehabilitació i la construcció de l’antic complex fabril, promogut per
Layetana Immobiliària i dissenyat per l’arquitecte Jordi Badia, de l’estudi
BAAS Arquitectes, esdevé per a la Fundació la culminació d’un projecte
d’expansió iniciat l’any 1999 amb l’obertura d’un primer espai expositiu
a la població empordanesa de Pals. Una sala, recordem-ho, que tot i les
seves dimensions limitades esdevingué el punt de partença en la trajectò-
ria artística i cultural d’Antoni Vila Casas. 

Rellevant empresari farmacèutic i entusiasta de l’art, afició que el pare li
transmeté durant els anys d’infantesa, Antoni Vila Casas erigeix els fona-
ments d’un complex entramat d’edificis arquitectònics ubicats entre
Barcelona, la seva ciutat natal, i l’Empordà, el seu espai d’evasió. A
Torroella de Montgrí, el palau Solterra, del segle XV, manté l’estructura
original d’un edifici goticocivil, tot i els afegits posteriors que hi diposi-
tarien els futurs corrents artístics. Àmplies dependències, un gran pati
central, la sala del pou i de les cavallerisses –ara espai per a mostres tem-
porals. Dues plantes, en definitiva, consignades a la presentació del fons
fotogràfic de la col·lecció.

NATÀLIA CHOCARRO
Cap de Premsa i Comunicació dels espais d’art de la Fundació Vila Casas.

Fundació Vila Casas: un llegat per a la societat

1

1. Espai VolART.  Barcelona. Interior. Fotografia: Pere Pratdesaba.
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L’adquisició d’uns antics magatzems de mantellines a l’Eixample barcelo-
nès va possibilitar la presentació de mostres temporals d’artistes de la
col·lecció i va permetre a la Fundació potenciar i promocionar l’art con-
temporani català. En aquest sentit, cal esmentar la rellevància que tingué
en el panorama contemporani la creació dels premis Fundació Vila Casas. 

Any rere any, les tres disciplines que ocupen el fons d’art de la Fundació
–la pintura, l’escultura i la fotografia– l’ampliaven i incrementaven la
presència de nous llenguatges, sovint desconeguts pel gran públic. 

Si bé l’Espai VolART centra la programació en l’exhibició del treball d’un
ventall d’artistes amb escassa presència als museus i centres d’art del país,
el recentment inaugurat Espai VolART2, edifici contigu al primer, presenta
el d’autors rellevants dins la història recent de l’art contemporani català.

L’any 2004, amb el desig de mostrar bona part del fons escultòric de la
Fundació, més de dues-centes escultures, adquireix dues naus de la fàbri-
ca surera Can Mario, a Palafrugell, en perill de ser enderrocades a mans
de l’especulació immobiliària.

Coincidint amb el mateix objectiu de contribuir a la recuperació i a la
conservació del patrimoni del país, i que ha estat recentment guardonat
amb el Premi Nacional de Cultura atorgat pel Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Fundació fa un
pas endavant i culmina el projecte iniciat deu anys abans amb la rehabi-
litació i la construcció d’una antiga fàbrica llanera al cor del districte tec-
nològic del 22@.2

2

2. Fundació Vila Casas. Espai de Can Framis.
Barcelona.  Exterior. Fotografia: Pere Pratdesaba. 
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Aquesta nova fita suposà per a la institució un esforç sense precedents: la difí-
cil adaptació de dues antigues naus de construcció precària, d’una banda, i
l’edificació d’una tercera que hi resultés coherent, i que permetés al visitant
traçar un itinerari fluid al llarg de la totalitat de l’espai expositiu, de l’altra.
Ara bé, aquest afany donà com a resultat un edifici on es fusionen la memò-
ria del nostre passat industrial i l’arquitectura contemporània.

Des d’un punt de vista arquitectònic, l’emplaçament de l’immoble de Can
Framis presentava dos punts febles pel que fa a la bona conservació de les
obres: d’una banda, l’alt nivell freàtic del terreny (extensible a tota l’àrea
que comprèn el 22@) i, de l’altra, l’elevat nombre d’obertures transmisso-
res de llum. Tant el primer com el segon aspectes es van haver d’estudiar
amb deteniment per tal d’aconseguir l’equilibri necessari entre la tempe-
ratura i la humitat. L’aïllament amb formigó de la planta subterrània, la
cimentació dels arcs i les cicatrius d’antigues finestres formen un collage
contemporani de textures, forats i paredats, que evidencia les diferents
intervencions a què ha estat sotmès l’antic edifici.

PROJECTE EXPOSITIU

El fons pictòric de la Fundació Vila Casas es compon de més de sis-cen-
tes pintures d’autors contemporanis catalans i/o residents a Catalunya,
que dibuixen una radiografia de la multiplicitat de propostes artístiques
elaborades d’ençà de la dècada dels seixanta fins a l’actualitat. 

Qualsevol intent de classificació o reagrupament d’un conjunt d’obres que
ha estat gestat des de la passió i de l’etèria intuïció que emergeix de l’es-
perit del col·leccionista manca de sentit i coherència. La mirada d’aquest
esdevé atzarosa i capriciosa a l’hora de determinar l’elecció..., un instant
que empeny amb determinació qualsevol indici de dubte. En aquest punt,
el projecte expositiu plantejat per a la presentació del fons pictòric de la
Fundació en el nou espai d’art Can Framis tenia com a objectiu aconse-
guir una lectura transversal i plural i defugir la linealitat academicista. 

Partint del concepte generalista del laberint existencial borgià, que estruc-
turem en dos grans blocs temàtics –Superfícies del temps (la seva influèn-
cia en els estrats històrics, socials, geogràfics, etc., per mostrar la ideolo-
gia i la corporeïtat de l’ésser humà) i Els llindars de la percepció, a través
dels sentits–, el fons pictòric s’articula en noves interpretacions. 

Els conceptes presents en la societat actual, com ara l’absència, la globa-
lització i la identitat o el silenci, han estat objecte d’estudi i d’anàlisi dels
creadors contemporanis i ens han permès obrir noves vies de coneixement
perquè ofereixen a l’espectador una visió més propera i entenedora de les
pràctiques artístiques. 

3

4

3. Espai d’Art Contemporani Can Mario. Palafrugell.
Façana. Fotografia: Pere Pratdesaba.

4. Palau Solterra. Torroella. Interior. Fotografia:
Pere Pratdesaba.
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Des d’una visió actual, en un món de globalitat, s’obre un ventall de
colors i de textures que ens formularan interrogants d’allò que som, del
que fórem i del que serem. Idees i pensaments universals que ens perme-
tran tractar temàtiques de sempre des de la contemporaneïtat, des de l’en-
creuament dels temps i les pròpies experiències. El laberint conté les con-
tradiccions de l’ésser humà, les mateixes que l’artista utilitza per projec-
tar la seva obra i que situen l’espectador com a part activa d’aquesta. 

A banda de la promoció i la divulgació de l’art contemporani català, la
Fundació Vila Casas centra bona part dels seus esforços a aconseguir esta-
blir un diàleg amb la societat. A través de conferències, activitats i l’ela-
boració d’un projecte educatiu adreçat a estudiants de les diferents etapes
curriculars, i que té per objectiu aprendre a mirar l’art des de l’art, s’esta-
bleix un canal de comunicació capaç de fomentar una major presència
dels diferents col·lectius que integren la societat contemporània. 

3
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«La nova museografia aplica el mètode científic per imaginar , dissenyar i
produir instal.lacions, és multidisciplinària i estimula els tècnics i els
científics perquè apliquin els seus coneixements».

Rafael  Emilio Yunén
Parafrasejant a Alejandro Garay i Jorge Wagensberg

S’ha d’assenyalar que aquest article està basat en la conferència imparti-
da durant el V Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos
Arqueológicos, celebrat a Cartagena (Múrcia) entre el 25 i el 27 de novem-
bre del 2008, les actes del qual són a punt de publicar-se; l’hem actualitzat, a
més, amb les darreres novetats pel que fa al desenvolupament museològic i
museogràfic del projecte fins al dia d’avui. 

Així mateix, s’inspira en el Projecte de museïtzació i adequació per a la
visita pública del jaciment vitivinícola romà de Vallmora (Teià, el
Maresme), volums I, II i III, que fou redactat durant l’any 2007, basant-
nos en les directrius del pla director i en el discurs expositiu del projecte
museològic prèviament creats. 

Aquestes normes engloben tots els àmbits de la gestió, la recerca, la
museïtzació, l’actuació urbanística i arquitectònica, la imatge i la comu-
nicació, etc. i defineixen una gran quantitat dels recursos patrimonials,

ANTONI MARTÍN I OLIVERAS
Arqueòleg, museòleg i gestor cultural. Director tècnic i científic Projecte CELLA VINÀRIA

Parc Arqueològic Cella Vinaria - Jaciment Vitivinícola
Romà de Vallmora (Teià, el Maresme): Un programa
de recerca aplicada a la museïtzació

1

1. Vista de les rèpliques de les dues premses romanes de biga reconstruïdes in situ a la sala de premsat superior. Fotografia: Daniel M. Sierra 2009. 
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museològics, museogràfics, expositius, de gestió i de serveis amb els quals
es preveia dotar l’equipament (Martín i Oliveras, 2003; Martín i Oliveras,
2004; Martín i Oliveras, 2006; Martín i Oliveras i Nieves, Sierra, 2007). 

No obstant això, val a dir que aquests projectes no han estat totalment
executats tal com estaven previstos a l’inici, i que, en alguns casos, s’han
modificat per decisions polítiques i tècniques imposades, alienes a la seva
direcció tècnica i científica. Aquests fets han provocat un desequilibri en
el desenvolupament dels diferents programes del pla director, cosa que ha
suposat que l’equipament, a dia d’avui, presenti certes carències de con-
cepte, estructurals i de discurs. Mancances que, d’altra banda, creiem que
es poden contrarestar i desitgem que es puguin corregir en un futur més
o menys immediat. 

L’objectiu principal del discurs expositiu, doncs, era explicar al públic
visitant la importància de l’origen, el desenvolupament i l’expansió de la
producció vitivinícola a l’antiga regió Laeetana i el comerç del vi tarraco-
nense a l’època romana i un model d’explotació intensiva entre els segles
I aC i V dC. També, i a partir de la recerca, la posada en valor, la museït-
zació i la dinamització d’aquest bé patrimonial, per tal de donar a l’equi-
pament una projecció cultural, turística i de promoció econòmica relacio-
nada amb aquesta activitat a la comarca. 

EL PROJECTE GENERAL: ANTECEDENTS I FASES  

El projecte CELLA VINARIA neix l’agost de 2003, quan s’iniciaren els pri-
mers treballs de reexcavació del jaciment del veral de Vallmora, també
conegut amb el nom de vinya del senyor Mas, el qual havia estat decla-
rat bé cultural d’interès local (BCIL) per l’Ajuntament de Teià l’octubre de
2001, després de comprovar-ne l’entitat i la importància històrica, a par-
tir dels resultats de les primeres excavacions d’urgència del 1999, com a
conseqüència del desenvolupament d’un projecte urbanístic a la zona. 

Des d’agost del 2003 i durant tot el 2004, es va treballar en la prospecció,
delimitació, excavació en extensió, registre i documentació arqueològica
de les diferents estructures que el conformen, passant dels 700 m2 inicials
als 3.000 m2 d’extensió que presenta en l’actualitat. 

Des d’inicis del 2005 fins a finals del 2006, es varen efectuar interven-
cions de conservació-restauració que consistiren en la consolidació i la
restauració parcial de les estructures arqueològiques documentades, mit-
jançant la reintegració en pedra, fins a la màxima cota conservada, dels
sòcols dels murs que configuren les dependències de l’establiment vitivi-
nícola: sales de premsat (torculares), dipòsits (laci), àrees d’emmagatze-
matge (cellae vinariae) amb tines semisoterrades (dolia defossa), etc.;  i
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també mitjançant la recuperació dels paviments i els nivells de circulació
antics a partir de les cotes de circulació existents i de les hipotètiques, les
quals es pogueren establir mitjançant la projecció en alçat dels dolia
defossa originals conservats i també de les empremtes dels seus fons reta-
llades en el terreny natural. La concreció d’aquests nivells hipotètics de
circulació d’època romana s’aconseguiren per mitjà de la construcció amb
formigó armat de murs de contenció per formalitzar les diferents plata-
formes en forma de terrassa que configuren el jaciment.1

En l’any 2007, s’acabaren de construir els murs de contenció, es recupe-
raren els nivells de circulació de les quatre terrasses documentades, es rea-
litzaren els pilotatges, s’encepà la fonamentació de la superestructura de
coberta i es protegiren les restes arqueològiques. Aquesta protecció es va
formalitzar, prèvia construcció de peces en el taller i el muntatge poste-
rior en el jaciment, amb dos mòduls rectangulars d’estructura de ferro fol-
rada amb xapa d’acer «cortén», els quals presenten un ampli finestral cen-
tral a mode de claraboia, amb tancament superior mitjançant bigues
transversals i planxes de policarbonat laminat transparent, engalzades
entre si per un encadellat i unides a l’estructura principal amb una xapa
perimètrica d’acer galvanitzat, que garanteixen la il·luminació natural de
tot el conjunt. 

Durant l’any 2008, es varen finalitzar la totalitat de les obres anteriors i
s’inicià l’obra civil corresponent a la infraestructura del recorregut per a
la visita: rampes i passeres amb base de llosa de formigó adaptades a la
circulació de persones amb mobilitat reduïda, plataformes dels catorze
punts d’observació-informació previstos en l’itinerari i tancament perimè-
tric de l’àrea que engloba el jaciment i la Vinya Romana Experimental.2

En el primer semestre del 2009, es va acabar d’instal·lar la infraestructu-
ra d’obra civil corresponent a la pavimentació amb fusta tractada dels
trams de connexió i de les plataformes del recorregut, la instal·lació de la
rampa metàl·lica projectada entre les terrasses 2 i 3, la instal·lació de
baranes de protecció a les zones exposades a desnivell i la instal·lació dels
suports i dels panells informatius.3

Paral·lelament, es varen executar també, durant el mateix període, les
fases següents d’intervenció arqueològica i de conservació-restauració
corresponents a la construcció de les rèpliques de les dues grans premses
romanes de biga, amb sistemes de maniobra a torn (sucula) i de cargol
(cochlea) i amb contrapès de pedra, respectivament, amb la construcció
prèvia de les peces en el taller i el muntatge i l’acabat posteriors en el
mateix jaciment. Per motius pressupostaris, no es va poder executar la
reproducció de la secció constructiva de coberta romana, prevista inicial-
ment en el projecte original i que, tal vegada, suposava també la reinte-

1 Un dels objectius interpretatius del projecte de
museïtzació del jaciment ha estat la recuperació
dels nivells de circulació antics per tal de poder
visualitzar la topografia original del centre de pro-
ducció vitivinícola en època romana, la qual es
presentava en forma de terrasses, tot aprofitant la
força de gravetat, a partir del desnivell natural del
terreny, per al tràfec del raïm, el transvasament del
most, l’envasatge i el transport del vi.  

2 En el projecte museològic CELLA VINARIA 2006
s’establien tres àmbits d’intervenció dins del parc
arqueològic: una zona o àmbit sud d’intervenció
corresponent a l’àrea de descans de l’autopista C-
32 (Palafolls-Barcelona), que preveia la construc-
ció d’una passera de connexió d’aquesta amb el
parc arqueològic; una pastilla o àmbit central
d’intervenció, d’uns 16.000 m2 de superfície, quali-
ficada com a zona d’equipaments, on s’ubica el
Centre d’Acollida Turística-CAT, una àrea pròpia
d’estacionament per a vehicles i una vinya testi-
monial, i una àrea anomenada àmbit nord d’inter-
venció, d’uns 9.000 m2 de superfície, presentada
com a verd públic i equipaments, ocupada pel jaci-
ment de Vallmora museïtzat i la Vinya Romana
Experimental.

3 Val a dir que els panells informatius instal·lats
actualment en el recorregut del jaciment museïtzat
no es corresponen ni en la ubicació ni en el dis-
seny amb els originalment projectats, car, per deci-
sió política i tècnica imposada, la proposta inicial
desenvolupada fou desestimada, encarregant-se’n un
nou disseny i la producció d’una nova senyalètica
informativa.
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gració de tota una sèrie d’estructures de riostrament i fixació d’ambdues premses
(trabs, torre, etc.).4 Així mateix, tampoc es va poder realitzar la reintegració d’al-
tres estructures arqueològiques i productives del seu entorn: la cella vinaria
oriental, la cella vinaria central a cel obert, les sitges, les tombes tardoantigues...5

Finalment, també es dugueren a terme tots els treballs d’enjardinament i adequa-
ció de l’entorn del jaciment i la plantació de la Vinya Romana Experimental amb
492,04 m2 de vinya bord, amb sistema de conducció en pèrgola de fusta, típica-
ment itàlic, i 4.488,19 m2 de peus de vinya bord, amb sistema de plantació tradi-
cional de vinya baixa en alveus, sense suports i podada en vas, que, segons les
fonts escrites, era el sistema típic de conducció de vinya de la regio Laeetana. La
selecció definitiva de les varietats de raïm a empeltar és prevista de fer-se a partir
d’un estudi històric i ampelogràfic específic que s’està desenvolupant a tal efecte.6

Tots aquests treballs es van desenvolupar paral·lelament a la construcció del primer
Centre d’Acollida Turística de Catalunya-CAT, un edifici modular de dues plantes
d’uns 400 m2 cada una, situat a la zona d’equipaments adjacent al jaciment.9 A la
superior, s’hi ubica el Centre d’Acollida Turística (CAT) pròpiament dit, que inclou
un espai de recepció on hi ha una oficina d’informació sobre l’oferta turística i cul-
tural del territori, una botiga per a la venda de productes turístics, culturals i gas-
tronòmics relacionats amb la temàtica de l’equipament i del territori, un espai de
degustació gastronòmica a mode de cafeteria-restaurant, serveis i un espai temàtic
i expositiu amb el títol «Empremtes de romanització a Catalunya», en què, mitjan-
çant caixes de llum, plafons-vitrines i una producció audiovisual projectada de
manera simultània en dues pantalles, se’ns expliquen diferents aspectes d’aquest
procés; el discurs finalitza amb el vi com a element de romanització i com a motor
de transformació social i econòmica del territori fins a l’actualitat. 

EL PROGRAMA DE RECERCA COM A PRINCIPAL RECURS PER A
LA MUSEÏTZACIÓ

Avui en dia, qualsevol projecte de dinamització i posada en valor del
patrimoni arqueològic que vulgui ser considerat en els àmbits científics ha
de desenvolupar un programa de recerca paral·lel que, a partir del desen-
volupament de diferents projectes específics que cobreixin tots els aspec-
tes del coneixement, nodreixi de continguts el discurs expositiu. 

En el projecte museològic ja s’indicava que aquest programa era un dels
més importants del pla director, ja que constituïa la principal font d’in-
formació que hauria d’aportar els conceptes per poder desenvolupar la
presentació del jaciment. Mercès a això, s’ha pogut aprofundir en el
coneixement científic en dos àmbits de concreció. D’una banda, a escala
macroespacial, mitjançant la situació en el context històric, sociocultural,
temporal i arqueològic del territori que l’envolta i, de l’altra, a escala
microespacial, amb l’estudi del mateix jaciment, de les diferents estructu-
res arqueològiques documentades i dels materials recuperats. 

4 L’estudi estructural i funcional de les rèpliques
d’aquestes dues premses romanes de biga i de la
secció constructiva de la coberta romana va supo-
sar un treball específic molt laboriós de quasi dos
anys de recerca (Martín i Oliveras; Bayés, 2009),
amb la participació de científics, tècnics i profes-
sionals de diferents camps i disciplines. 

5 En aquest sentit, darrerament s’ha concedit al
projecte CELLA VINARIA un nou ajut dels fons
europeus FEDER 2007-2013, per valor de
182.922,78 d’euros amb els què es podrien desen-
volupar aquestes obres pendents d’execució. 

6 L’ampelografia (del grec “ampelos”-vinya i “gra-
fos”- classificació) és la branca de la viticultura
que s’ocupa de classificar i descriure botànicament
les diferents espècies de vinya, així com, les varie-
tats antigues de vitis vinifera i els híbrits proce-
dents de llur encreuament, sobretot en època
moderna i contemporània. Aquestes dades, avui, per
avui, es poden contrastar amb analítiques d’ADN per
tal de determinar el seu genotipus original.
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L’estudi en el gabinet i el laboratori de les dades obtingudes durant la fase
d’excavació (1999, 2003-2004) ha permès un millor coneixement d’a-
questes estructures i materials i el desenvolupament d’una sèrie d’hipòte-
sis interpretatives plantejades a partir de les evidències arqueològiques
que ens forneix el jaciment, les dades que ens subministren les fonts escri-
tes, la recerca de paral·lels arqueològics en d’altres jaciments i de
paral·lels etnogràfics en d’altres indrets, amb els seus estudis correspo-
nents, tot aplicant-hi un criteri de màxima proximitat geogràfica. El resul-
tat d’aquesta recerca (2005-2009) s’ha anat plasmant en una sèrie de
documents i articles tècnics i científics i ha donat com a resultat un estu-
di interpretatiu exhaustiu tècnic i funcional de les diferents estructures
constructives i productives que el configuren, les quals s’han representat
gràficament en restitucions volumètriques tridimensionals mitjançant ordi-
nador, per després, si s’escau, poder-les reproduir in situ i a mida natural,
en un exercici d’arqueologia experimental amb el màxim rigor i que, així
mateix, ens serveixi com a recurs museològic i museogràfic de presentació.

EL JACIMENT VITIVINÍCOLA ROMÀ DE VALLMORA

Està ubicat en el terme municipal de Teià (el Maresme, Barcelona), en un
turó a 93 metres d’alçada sobre el nivell del mar, molt pròxim a una àrea
de descans de l’autopista C-32 (Palafolls-Barcelona). La seva situació topogrà-
fica UTM és 31TDF426593 (x= 442621, y= 4593523) i de coordenades
Greenwich: 2º 18´ 45” / 41º 29´ 28”. Es troba localitzat en territori de l’antiga
regió Laietana, el nom de la qual prové del gentilici ����������-laeetani,
amb el qual es designava al poble iber que habitava aquest territori
(Untermann, 1993, p. 24). El conjunt es defineix per tota una sèrie d’àm-
bits: estructures productives i d’emmagatzematge que, de manera esglao-
nada, s’adapten a la topografia en forma de terrassa del terreny i un gran
espai central a cel obert amb grans tines ceràmiques de fermentació, dolia
defossa, entorn del qual s’estructuren les diferents dependències. 

L’àrea que presenta un millor estat de conservació és l’ala nord, situada a les
terrasses superiors. S’han localitzat un total de tres sales de premsat o torculares,
on hi ha dues premses de biga a cada una, que fan un total de sis premses docu-
mentades, encara que el funcionament efectiu d’aquestes sembla reduir-se a la
coexistència de dos àmbits de premsatge i, per tant, de quatre premses de biga
amb els seus corresponents dipòsits; és a dir, s’han documentat en tot el jaciment
un total de vuit estructures d’aquests tipus (cinc dipòsits i tres àmbits).7 També
tenim diverses àrees d’emmagatzematge o cellae vinariae, algunes amb clares
evidències de tenir coberta i d’altres que a penes conserven retallades en el
terreny les empremtes alineades dels fons dels dolia defossa abans esmentats, a
més d’altres dependències annexes de treball i d’habitació de la mà d’obra. 

Des del punt de vista cronològic, totes aquestes estructures formen part
d’un mateix conjunt, amb una forquilla temporal que abraçaria des del

7 Això no vol dir que no poguessin haver-hi d’altres
àmbits de premsat en altres àrees del conjunt que no
s’han conservat i que fossin arrasats per processos
postdeposicionals d’origen natural o antròpic en èpo-
ques i períodes cronològics posteriors.

2

2. Restitució tridimensional de les dues grans
premses romanes de biga en funcionament  i de la
secció constructiva de la coberta romana. Il·lustra-
ció: Ferran Bayés i Colomer 2008. 
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S. I aC fins a inicis del s. V dC, amb un període de ple funcionament que
va des de la primera meitat del s. I dC fins a finals del s. III dC.  Les estruc-
tures conservades, encara que pertanyents a diferents períodes, ens ofe-
reixen una lectura interpretativa i una seqüència estratigràfica prou clara.
Igualment la interpretació tècnica i funcional de la majoria de les cons-
truccions productives ha estat satisfactòria i l’estudi ens ha permès i ens
permetrà, en un futur, entendre millor els diferents processos i procedi-
ments vitivinícoles d’època romana, els quals han esdevingut el nostre
principal objecte d’estudi (Rodà; Martín i Oliveras; Velasco; Arcos 2005;
Martín i Oliveras; Rodà; Velasco, 2007; Martín i Oliveras 2008, 2009;
2010 a i b; Martín i Oliveras; Bayés 2009; Martín i Oliveras, Nieves; Sierra
2010). Respecte de la cultura material, es constata un conjunt considera-
ble de materials arqueològics amb objectes i estris molt variats (ceràmi-
ques, monedes, metalls, os, vidre, etc.) d’una àmplia cronologia. Alguns
presenten un bon estat de conservació, i seran objecte en el futur d’estu-
dis específics detallats. 

Una particularitat que caracteritza el jaciment de Vallmora és que coneixem
el nom del responsable de la producció i del propietari del predi a finals del
s. I dC i a inicis del s. II dC. Aquesta dada s’ha pogut obtenir a partir de la
localització, durant les excavacions, d’un segell de plom amb inscripció (sig-
naculum), que, probablement, servia per marcar les etiquetes dels envasos
(pittacia) que indicaven la procedència del vi. Gràcies a aquesta inscripció,
«EPICTETUSLP CLEMENTIS», sabem que el dominus del predi era Lucius
Pedanius Clemens i el colonus responsable de la producció era Epictetus, que
en aquells moments era esclau. A aquest darrer, el trobem alguns anys més
tard, ja com a llibert, exercint de sevir augustal, un càrrec públic municipal,
a la colònia de Barcino (Barcelona), segons es desprèn d’una inscripció, dedi-
cada per la seva esposa Acilia Arethusa, esculpida en un pedestal trobat a
prop del forum d’aquesta ciutat romana. Sembla que aquesta branca de la
gens Pedania de Barcino produïa vi en gran quantitat al celler de  Vallmora.8

Resumint, s’han de destacar dos aspectes molt significatius del jaciment,
que en condicionen el discurs expositiu: la llarga pervivència en el temps,
que abasta des d’abans de la construcció de la factoria vitivinícola roma-
na, segles II-I aC, fins a l’abandó i l’amortització en època tardoantiga,
segles VI-VII dC, i la superposició notable d’estructures pertanyents a
diferents fases d’ocupació i moments constructius, a més de la presència
de nombroses reformes. 

En efecte, si bé el jaciment de Vallmora presenta un arrasament molt pro-
nunciat, més intens com més al sud, amb una conservació bastant defi-
cient en alguns sectors, l’excavació ens ha permès descobrir una gran ins-
tal·lació vitivinícola romana que sembla que va produir vi, amb més o
menys intensitat, durant quasi cinc-cents anys. 

8 Quan parlem del concepte gens, ens referim a
famílies extenses que incloïen, a més dels familiars
i els parents directes i indirectes, tots els esclaus i
lliberts d’aquests i que podien arribar a formar
grups humans molt nombrosos. Per a més infor-
mació sobre la gens Pedania de Barcino vegeu
Rodà, 1975; Favre; Mayer; Rodà, 1997; Rodà;
Martín i Oliveras; Velasco; Arcos, 2005, i Martín i
Oliveras; Rodà; Velasco, 2007.
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EL DISCURS EXPOSITIU

Un projecte de posada en valor del patrimoni arqueològic suposa necessà-
riament el desenvolupament d’un model d’equipament adaptat a les neces-
sitats del discurs expositiu que es vol transmetre. El del nostre parc arqueo-
lògic se centra en sis eixos temàtics ja desenvolupats en el projecte museo-
lògic que seria convenient de recordar (Martín i Oliveras, 2006: p. 65-71):

• La cultura del vi a l’antiguitat: els valors i el simbolisme del vi
en l’imaginari romà. 

• El procés de romanització del territori i el context sociocultural
del seu desenvolupament. 

• Els processos, les tècniques i la tecnologia vitivinícola a l’antigui-
tat. Sistemes de producció vitivinícola intensiva en època romana:
el cultiu, la verema, el premsat, els processos de vinificació, etc. 

3

3. Proposta d’imatge i comunicació del projecte
museogràfic original, aplicada al plànol-guia de
visita, on podem observar el recorregut i l’itinera-
ri de la visita amb els diferents punts d’observa-
ció-informació numerats i la Vinya Romana
Experimental situada a redós del jaciment de
Vallmora museïtzat. Il·lustració: Leticia Sierra Díaz
2007. 
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• L’expansió comercial del vi laietà i tarraconense entre els segles
I aC i III dC.

• Les tècniques constructives romanes: Vallmora, un model d’ex-
plotació vitivinícola intensiva a la Laietània romana.

• L’arqueologia, una ciència per al coneixement del passat.

EL PROJECTE DE MUSEÏTZACIÓ I ADEQUACIÓ DEL JACIMENT
PER A LA VISITA PÚBLICA

La posada en valor i l’adequació per a la visita pública d’un jaciment
arqueològic pot oferir diferents intensitats d’intervenció, en funció de la
disponibilitat de mitjans i del cost econòmic de la producció, factors que
també incideixen en la quantitat i en la qualitat dels recursos expositius i
comunicatius que s’hi poden utilitzar. Normalment les limitacions pressu-
postàries ens fan definir una proposta que s’ajusti als objectius operatius
bàsics del projecte que permetin la presentació al públic visitant i el
coneixement general del jaciment i del discurs expositiu.  
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Evidentment, tots els conceptes desenvolupats en els diferents programes
del pla director i en els projectes complementaris respectius han estat
fonamentals per a l’elaboració del pla de museïtzació, la implementació i
l’execució del qual ha suposat la participació d’un equip interdisciplinari
i pluridisciplinari de professionals de diferents camps. 

El projecte original consta de tres volums o apartats. El primer tracta de
diferents aspectes museogràfics generals i intenta ser al més concret pos-
sible pel que fa a la concepció, al disseny i al desenvolupament del pro-
grama de visita i de l’itinerari del jaciment. Tot seguit, desenvolupa un
estudi detallat d’aquells elements que es volen museïtzar, parant atenció
especial a la reconstrucció in situ de les rèpliques de les dues premses de
biga i a la secció constructiva de la coberta de la sala de premsat superior,
que constitueixen, des del punt de vista museogràfic, els elements interpre-
tatius més imponents (Martín i Oliveras, Bayés 2009). També s’hi defineix i
s’hi estructura el discurs expositiu pel que fa als continguts, adaptant-los al
recorregut i a les diferents estacions o punts d’observació-informació. 

En el segon volum es fa l’estudi arquitectònic dels recursos, sobretot quant
a la selecció de materials, i també de les solucions tècniques per formalitzar
el recorregut proposat, que s’ajusta a les necessitats de l’itinerari previst, al
discurs expositiu i a la normativa vigent en matèria constructiva i obra civil. 

Finalment, el tercer volum es refereix a la proposta de disseny i a la pro-
ducció dels recursos museogràfics d’imatge i comunicació que s’han de
desenvolupar per a la implementació de la presentació: s’hi treballa la
imatge institucional (logotip i eslògan), amb els seus usos i aplicacions
pràctiques, els recursos materials i els elements de senyalització (direccio-
nal i plafons explicatius), els recursos d’informació complementària (plà-
nol i guia bàsica), així com d’altres materials de base per a la difusió (ban-
deroles, pòsters,  tríptics, etc.).9

DEFINICIÓ DEL PROGRAMA DE VISITA I RECORREGUT DEL
JACIMENT

Per definir el programa de visita s’han tingut en compte els elements for-
mals que caracteritzen el jaciment i que, en certa manera, condicionen l’i-
tinerari i que impliquen el desenvolupament de tota una sèrie de solucions
tècniques d’adaptació del recorregut. Aspectes com el gran desnivell topo-
gràfic suposen la necessitat d’adaptar-lo a la circulació de persones amb
mobilitat reduïda; el fet que presenti un arrasament molt pronunciat en
determinades zones i en d’altres una superposició d’estructures molt mar-
cada amb un ventall cronològic molt ampli fa que no es conservin totes
les de cap fase constructiva completa, circumstància que, al mateix temps,
dificulta la continuïtat d’un discurs cronològic i/o estructural. Aquests són
factors que ens han condicionat a l’hora de prendre decisions. El primer

9 Cal recordar que la proposta global de disseny i
producció de recursos museogràfics d’Imatge i
Comunicació del projecte original fou desestimada
per decisió política i tècnica imposada, aliena a la
direcció tècnica i científica del Projecte CELLA
VINARIA.
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que s’havia de definir, doncs, era el fil conductor del discurs expositiu i
aquest no podia ser altre que l’únic element que està present i és comú en
l’espai i en el temps: EL VI. Per tant, aquest ha constituït l’eix central del
discurs i, en conseqüència, també de les aplicacions museogràfiques per a
la presentació del jaciment. 

Una vegada analitzades les diferents possibilitats, el recorregut s’inicia seguint
el sentit de les agulles del rellotge per les diferents rampes i passeres. Es parteix
de la cota inferior, situada a peu de carrer, i se circula mitjançant una sèrie de
rampes, formalitzades amb fusta tractada sobre solera de formigó o amb pavi-
ment de formigó activat, fins a les plataformes dels catorze punts d’observació-
informació que haurien de disposar de plafons de senyalització direccional i
informativa propis, col·locats estratègicament per tal de poder observar des del
mateix angle de visió les diferents estructures del jaciment que volem mostrar. 

La senyalització informativa de cadascuna de les estacions ens ha de per-
metre, mitjançant un discurs intel·ligent, desenvolupat amb il·lustracions
interpretatives i amb textos bàsics, explicar de manera seqüencial el jaci-
ment i l’ús i la funcionalitat dels diferents àmbits i estructures, seguint un
fil conductor cronològic, encara que no ordenat necessàriament, que d’una
manera indirecta ens informi de les tècniques i dels processos productius del
vi en època romana. Aquesta narració va d’allò que és més general a allò
que és més concret i el recorregut pel jaciment ens serveix d’excusa per des-
cobrir a cada punt un o diversos processos vitivinícoles d’època romana.

ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES I DE CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

En aquest apartat es defineixen les estructures i els elements arqueològics
que s’han de restaurar i/o reconstruir per a la presentació i per fer com-
prensible el jaciment al públic visitant: 

• Reintegració de murs i paviments fins a la màxima cota de con-
servació, per tal de fer comprensibles els diferents àmbits i
estructures documentades.

• Reconstrucció in situ de dues premses romanes de biga amb
diferents sistemes de maniobra, localitzades a la sala de prem-
sat superior. 

• Reconstrucció de la secció constructiva de coberta romana. 
• Adequació i reposició dels dolia originals conservats,

instal·lació de rèpliques als llocs on hi hagi constància arqueo-
lògica de la seva existència i posicionament dels casquets
superiors per indicar sobre el terreny possibles alineacions.

• Reproducció de rèpliques esquelètiques a la zona dels tres
enterraments tardoantics.
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Totes aquestes actuacions i intervencions han estat prèviament planteja-
des i planificades com un exercici de màxim rigor científic en la línia de
les darreres tendències de la recerca aplicada i de l’arqueologia experi-
mental (Martín i Oliveras, 2008, Martin i Oliveras, Sierra 2010 a, Martin i
Oliveras, Sierra 2010 b). 

OBRA CIVIL

Es defineixen els recursos tècnics bàsics i els elements d’ordenació urbanística
i arquitectònica que s’han de formalitzar i instal·lar per permetre una visita
còmoda i adequada del jaciment i el parc arqueològic, segons els preceptes defi-
nits pel programa de visita, la dinàmica del recorregut i l’itinerari previst.

PROPOSTA MUSEOGRÀFICA D’IMATGE I COMUNICACIÓ

Tracta dels recursos museogràfics bàsics d’imatge i comunicació que s’han
de desenvolupar per explicar correctament el discurs museològic que
volem transmetre al públic visitant. L’ús d’una imatge institucional sòlida
ens permet crear una referència clara i ben definida des del punt de vista
visual, que reculli les característiques principals del projecte. Per això, es
va desenvolupar una proposta de logotip nominatiu amb el nom complet
en llatí del celler romà, la CELLA VINARIA, així com un logotip més con-
ceptual a mode de segell o símbol d’identitat que definís perfectament la
temàtica principal del parc arqueològic. L’eslògan institucional proposat,
«Descobreix el celler romà…», es va concebre amb la idea de crear expec-
tativa en el visitant i de transmetre-li que l’experiència que viurà durant
la visita del Parc Arqueològic CELLA VINARIA és única, original i genuï-
na, i se’l convida a formar part d’aquest projecte i de tots els seus aven-
ços i descobriments, (Martin i Oliveras, Sierra 2010).10

CONCLUSIONS

Totes les actuacions i intervencions descrites en aquest article s’inscriuen
dins d’una dinàmica d’acció continuista en la investigació, com a conse-
qüència del desenvolupament d’un programa de recerca aplicada que per-
meti, a partir de l’excavació, el registre, la documentació, l’anàlisi, la
interpretació de dades i l’experimentació, el desenvolupament de nous
recursos expositius i de presentació que enriqueixin la visita del Parc
Arqueològic CELLA VINARIA, dotant-lo de noves infraestructures i acti-
vitats relacionades amb el context històric i sociocultural del jaciment i,
en especial, amb la recerca i l’estudi del vi a l’antiguitat, a fi i efecte de
fomentar-ne el coneixement, la difusió i la divulgació. 
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La Fundació Suñol és una entitat privada sense ànim de lucre que mostra
al públic la col·lecció d’art contemporani propietat de Josep Suñol i, al
mateix temps, impulsa un projecte global per tal d’afavorir la difusió i la
producció artística d’avantguarda.

El fet que l'entitat sigui una realitat avui, es deu a la voluntat de Josep
Suñol. El mateix entusiasme que l’ha acompanyat al llarg de més de qua-
ranta anys en totes i cadascuna de les seves adquisicions, l’ha portat a dedi-
car tots els seus esforços a constituir una fundació que ofereix al públic una
mostra representativa de l’art del segle XX, nacional i internacional.

La Col·lecció Josep Suñol està formada per més de 1.200 peces, i inclou
obres de Warhol, Picasso, Miró, Dalí, Tàpies, Man Ray, Gargallo, Calder,
Giacometti, Gordillo, Zush, Boetti, Solano, Lootz, Navarro, Plensa, García-
Alix, Colomer, Abad, Manils, entre molts d’altres artistes. 

La Fundació es regeix per un patronat, presidit per Josep Suñol, i està gestio-
nada per un equip que s’ocupa de dur a terme els objectius de la institució. 

Des de la seva obertura, el maig de 2007, l'entitat actua sobre dos eixos.
El primer gira al voltant de la Col·lecció Josep Suñol. Aquests fons s’ex-
posen en diferents formats, des de seqüències cronològiques fins a diàlegs
i interaccions entre les obres que els conformen. El segon eix es desenvo-

SERGI AGUILAR
Director de la Fundació Suñol

Experiències museològiques. La Fundació Suñol

1

1. “Observació”. Exposició del 26.10.07 al 22.12.07. Fotografia: © Roberto d’Lara, 2007.
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2. “Lawrence Weiner”. Pati. Exposició. Fotografia: 
© Pierre-Jean Moulis, 2008.

3, “José Noguero”. Exposició del 21.02.08 al
19.04.08. Fotografia: © Fundació Suñol, 2008.

4. “1915-1995”. Exposició del 21.05.07 al 05.01.08.
Fotografia: © Carolina Garcia & Eduardo Armenta,
2007.

2

3

4

Museologies6  21/4/10  09:31  Página 132

-



133 EXPERIÈNCIES MUSEOLÒGIQUES. LA FUNDACIÓ SUÑOLMuseologies i Experiències

lupa al Nivell Zero, una ubicació annexa a les sales d’exposició, i situada a
l’interior de la mateixa illa de la Pedrera. Aquest espai multidisciplinari actua
com a contenidor de propostes transversals i temporals de petites exposicions,
debats, cicles de poesia, concerts, seminaris, conferències i tallers.

EL COL·LECCIONISTA I LA COL·LECCIÓ 

Des de començaments dels anys setanta, Josep Suñol va anar constituint
una col·lecció sobre les avantguardes històriques, amb Picasso, Miró, Man
Ray, Balla, Giacometti, Tàpies, Saura, etc. Poc temps després, comença a
adquirir obres d’autors de la generació posterior: Gordillo, Solano, Zush,
Boetti..., i quan aquesta generació, que podríem anomenar com la dels
vuitanta, es va anar consolidant, arrenca amb una nova sèrie d’incorpo-
racions d’artistes dels noranta, amb noms, entre d’altres, com Colomer,
Rom, Buxbaum o Noguero. Aquesta “cronologia” ha anat configurant una
infinitat d’imatges, el valor de les quals resideix en la inclusió en el
moment històric al qual pertanyen i, al mateix temps, està molt relacio-
nada amb la percepció que en té Josep Suñol.

La Col·lecció Josep Suñol evidencia per ella mateixa la manera especial
d’entendre l’art del col·leccionista. La coherència i la qualitat de les obres
que la componen proporcionen una àmplia i representativa visió de l’iti-
nerari de la creació artística, des del 1915 fins al 2000. 

Josep Suñol va fer la descoberta personal de l’art contemporani a finals dels
anys seixanta i, per tant, va viure molt de prop les transformacions que s’hi
estaven produint. D’altra banda, la seva amistat amb Fernando Vijande –un
dels fundadors de la Galería Vandrés de Madrid i considerat com un dels
impulsors de l’art d’avantguarda a l’Estat espanyol– va afavorir que estigués
en contacte directe amb les noves tendències artístiques espanyoles.

Des de finals dels anys seixanta, Josep Suñol mantingué una dinàmica
d’adquisició constant, que va suposar la incorporació continuada de nous
artistes a la col·lecció. L’increment més considerable es produí durant el
quadrienni de 1980 a 1984, en el qual s’amplià amb tres-centes setanta-
set obres noves. Segons l’any de realització, és remarcable que la majoria
corresponen a la dècada compresa entre 1970 i 1979, a la qual pertanyen
quatre-centes vuitanta-vuit peces.

L’any 1976, marcà una fita important en la història de la col·lecció, amb
l’organització de la festa-ritual Situació-Color, en què, entre d’altres, par-
ticiparen Antoni Miralda, Jaume Xifra i Antoni Muntadas. L’esdeveniment
es programà amb motiu de la presentació de la nova residència de Josep
Suñol en un edifici de tres plantes de Josep Lluís Sert, espai idoni per a
gran part de les seves obres.
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Temps després, el 1980, s’inaugurava un segon espai, la Galeria-2, per tal
d’emplaçar-hi les que continuava adquirint. A la Galeria-2 existeix un
petit atelier que s’ha cedit temporalment a diversos artistes, com Zush,
Pablo Maeso o José Noguero: aquesta és una de les principals tasques de
mecenatge exercides per Josep Suñol. 

Posteriorment, l’any 1998, s’iniciaren les obres de reforma d’un immoble
al Passeig de Gràcia de Barcelona, lloc de naixement del col·leccionista,
amb l’objectiu que esdevingués la seu principal. 

LA FUNDACIÓ SUÑOL. IDEARI

En aquestes darreres dècades, estem assistint a un notable increment de
museus i de centres d’art, que mostren les seves col·leccions i fan exposi-
cions, alhora que organitzen activitats d’una manera molt dinàmica. La
raó d’aquest fet, la podríem trobar en els canvis que s’han produït en el
comportament social, en tot allò que es refereix a l’ús i gaudi de la cultu-
ra pel que fa al públic. La ràpida evolució de la societat cap a una major
disponibilitat del temps de lleure ha creat tot allò que s'ha qualificat com
a cultura de l’oci, cosa que ha provocat un gir cap a nous conceptes cul-
turalitzants, que compten avui dia amb més recursos humans i econòmics,
tant procedents del sector públic com del privat.

Hi ha centres les activitats i les col·leccions dels quals ofereixen propos-
tes personalitzades que intenten allunyar-se d’una certa homogeneïtzació
de la pressió mediàtica, o fins i tot política. A partir d’aquest nou paisat-
ge, cada equipament cultural ha de definir què entén per col·leccionisme
i què persegueix amb l’exposició de les obres d’art.

3

5

5. Concert. 20.10.2007. Fotografia: © Cristian P. Coll,
2007
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La Col·lecció Josep Suñol manifesta el compromís dels artistes amb el seu
temps i amb el del col·leccionista, i és aquest vincle el que es vol trans-
metre al públic. La Fundació pretén mostrar, a través del seu programa,
que la societat necessita la cultura transmesa a través de l’art i, d’acord
amb aquest ideari, articula una proposta que ampliï el coneixement al vol-
tant de les obres contemporànies, i sempre coherent amb la voluntat ini-
cial de Josep Suñol i amb la mateixa col·lecció.

Un dels objectius que s’ha proposat la institució és fer pedagogia mitjançant
les propostes culturals que ofereix, amb una actitud proactiva envers tots els
centres educatius del país, que mostren un alt grau d’interès en l’aprenentat-
ge teòric i pràctic que es desprèn de les visites comentades organitzades.

L’ACTIVITAT A LA FUNDACIÓ SUÑOL I AL NIVELL ZERO

La Fundació Suñol consta de dos àmbits, diferenciats en el temps i en l’espai. El
primer està situat al Passeig de Gràcia 98, on, a la primera i segona planta, es
fan exposicions temporals per tal de donar a conèixer la totalitat de la col·lecció
i per descobrir els diferents espais de narració que aquesta ens ofereix. 

La política expositiva de la Fundació Suñol s’ha projectat, fins al moment,
en cinc grans exposicions. Les dues primeres "1915-1995" i "1970-2001"
estaven basades en l'eix cronològic i amb la idea de presentació dels fons
més emblemàtics de la col·lecció. Per a la tercera, es va optar per un nou
format monogràfic, "Porta}Zush 1961-1979", que recorria la trajectòria
inicial d’un dels artistes més representats, que avui dia és conegut com
Evru. Posteriorment, s’inaugurà "Col·loquis. Primera part", que mostrava
vint-i-quatre obres del fons, a través de dotze diàlegs, posant en escena

6 7

6. Kanta Horio2. 26.04.2008. 
Fotografia: © Fundació Suñol, 2008.

7. Kanta Horio2. 26.04.2008. 
Fotografia: © Fundació Suñol, 2008.
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una constant del segle XX: la confrontació comporta afinitats i també dis-
crepàncies sobre temes inicialment similars. 

L’última exposició realitzada, "Los Esquizos de Madrid. Figuración
madrileña de los 70", recorre la trajectòria d’un grup d’artistes que, enmig
d’un escenari internacional marcat per tendències trencadores, van iniciar
un retorn a la pintura figurativa. Per primera vegada d’ençà de la seva
inauguració, la Fundació Suñol rebia una exposició provinent del Museu
Nacional Centre d’Art Reina Sofia, cosa que feia evident la solidesa i el
rigor del seu espai expositiu.

El segon àmbit, el Nivell Zero, té l'entrada natural i independent pel carrer
de Rosselló 240, tot i que també s'hi pot accedir per la primera planta de
Passeig de Gràcia. El Nivell Zero va néixer com a conseqüència de l’inte-
rès de Josep Suñol per seguir de prop l’escena de la creació actual, de la
mà d’artistes i propostes emergents. 

La programació multidisciplinària del Nivell Zero des de 2007 ha estat
mereixedora del Premi 2009 de l’ACCA, l'Associació de Crítics d’Art de
Catalunya, amb la qualificació d’espai per a l’experimentació i actualitza-
ció constant de llenguatges, formats, suports i maneres de presentació i
execució de l’art. 

Les activitats del Nivell Zero es desenvolupen en format d’ACTES, amb
una dimensió performativa. La programació ha estat la següent:

ACTE 0: Incite. Concert audiovisual.
ACTE 1: Observació. Exposició.
ACTE 2: Poètiques de la contemporaneïtat. Cicle de cinc sessions de lec-
tura poètica.
ACTE 3: José Noguero, "Escenografías". Exposició.
ACTE 4: Roulotte. Presentació d’un projecte editorial flexible.
ACTE 5: Kanta Horio. Concert minimalista.
ACTE 6: Aureli Ruiz, "[Re: Love Indifference]". Exposició.
ACTE 7: Land Art. Programa videogràfic.
ACTE 8: Núria Canal, "Uncover". Exposició.
ACTE 9: Lawrence Weiner, "The Crest of a Wave". Instal·lació.
ACTE 10: Tecura 4.0. Taller d’art amb programa informàtic.
ACTE 11: BachCage.04. La naturalesa segons John Cage. Francesco
Tristano Schlimé (piano). Concert.
ACTE 12: Patrícia Dauder, "horitzontal/orbital". Exposició.
ACTE 13: Eva Lootz, "Hidrotopías, La escritura del agua". Exposició.
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ACTE 14: Isaki Lacuesta i Isa Campo, "Llocs que no existeix en (Goggle
Earth 1.0)". Documental videogràfic sobre Google Earth.

LA FUNDACIÓ SUÑOL, AVUI

Des de la seva obertura, ha rebut més de 25.000 visitants i s'ha consoli-
dat com una de les institucions de referència pel que fa a la difusió de l’art
contemporani a Barcelona.

Quant a la programació d’exposicions, es manté l’objectiu de mostrar la
col·lecció per segments, a partir de les diferents relectures que es propo-
sen des de la Direcció, i de presentar al Nivell Zero noves fórmules per
mantenir viva la creació artística contemporània, que van des de la con-
vocatòria de premis i convenis amb centres de producció fins a la con-
cessió de beques en col·laboració amb les facultats de belles arts.

Al mateix temps, s’està treballant per una major difusió de totes aquestes
activitats, amb l’objectiu que un nombre més ampli de persones s’interes-
sin per l’art contemporani i per la tasca de mecenatge que encara avui en
dia duu a terme Josep Suñol.
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Aprendre del passat per construir
el futur. Aquesta expressió, tòpica
de tant ser banalitzada, adquireix
tot el significat quan parlem dels
cent anys de presència de la Junta
de Museus de Catalunya.

La commemoració d’aquest cente-
nari té en el llibre que avui és l’ob-
jecte de comentari el seu punt cul-
minant i perdurable, ja que, sense
menysprear les altres accions rea-
litzades al llarg de l’any de la cele-
bració, crec que aquesta obra
recull la informació sobre l’esdeve-
nir històric i sobre l’esperit de la
Junta i també sobre l’impuls domi-
nant que es va voler donar a l’efe-
mèride: rigor i accessibilitat.

Tot i la complexitat inherent d’una
publicació de cinc autors, a la qual
cal afegir el desequilibri entre les
diferents etapes de la vida de la Junta
en què es divideix el llibre: la deshar-
monia en la dinàmica de funciona-
ment, en la capacitat, en les funcions,
en el poder, en la dependència insti-
tucional, en les seves circumstàncies;
en definitiva, en tots i cadascun dels
aspectes, fins i tot en el del nom, s’ha
aconseguit publicar una obra cohe-
rent i equilibrada dintre de les possi-
bilitats que la situació permetia.

Tres dels blocs que conformen el
llibre són fruit de respectives tesis
doctorals, amb tot el que represen-
ta d’acumulació i d’elaboració
d’informació: corresponen, amb la
part de la Guerra Civil, als períodes
més reeixits de la Junta de Museus,
aquells en què s’aconseguiren les
quotes màximes d’independència,
quan només el rigor científic i la
capacitat professional posaven
sostre a les aspiracions i als pro-
grames de funcionament. Fan refe-
rència, també, als inicis, que, sense
menystenir les realitzacions d’a-
quell primer moment, és cert que el
buit existent feia valorar fàcilment
i molt positivament qualsevol ele-
ment que omplís. També l’excep-
cionalitat empolsinada de tragèdia
èpica que correspon a l’etapa de la
Guerra Civil afegeix un amplifica-
dor a les gestes del moment.

Per desgràcia, els altres dos perío-
des són el reflex de les dues darre-
res èpoques que ha viscut la Junta
de Museus: la postguerra i tot el
període franquista i la recuperació
de l’autogovern català, després de
la transició democràtica.

ANDREA GARCIA, MARIA-JOSEP BORONAT, EVA MARCH, LLUÏSA SALA, JOSEP MARIA TRULLEN

Cent anys de la Junta de Museus de Catalunya, 1907-2007
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2008. Biblioteca Abat Oliba-Col·lecció Sèrie Il·lustrada,23.
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Voldria remarcar que, per a mi, el
llibre que ens ocupa conté, sobretot
en alguns dels apartats, molt més
que una relació dels fets que prota-
gonitza l’entitat, ja per si mateixos
prou interessants. Ens planteja una
reflexió sobre els perquès i els coms
que porten als membres de la insti-
tució a enfrontar-se amb èxit als
atzucacs que els proposa: la massa
sovint trista realitat dels museus
d’aquest país i la complexitat de
cadascun dels moments històrics
que els va tocar viure.

En definitiva, una obra que reco-
mano a totes les persones interessa-
des en el passat dels nostres museus
i de lectura irrenunciable per als
preocupats a trobar un camí que
permeti l’èxit al llarg de la centúria
que tot just acabem d’iniciar.

RAMON SAGUÉS I BAIXERES
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En data 7 de setembre de 2006, la
Diputació de Tarragona i l’Associació
de Museòlegs de Catalunya varen sig-
nar un conveni per a l’elaboració de
dos opuscles de difusió dels museus i
de les col·leccions de les comarques de
Tarragona. L’objectiu era treure a la
llum una publicació que recollís, per
primera vegada, tots els museus i el
centres vinculats registrats, juntament
amb totes les col·leccions i centres d’in-
terpretació oberts al públic amb horari
predeterminat d’aquells indrets. 

Finalment, ara ja tenim a les mans
aquesta obra que s’ha estructurat
en dos volums: Museus i altres
equipaments patrimonials de les
comarques del Camp de Tarragona
i Museus i altres equipaments
patrimonials de les comarques de
les Terres de l’Ebre. En conjunt, es
tracta de dos nous exemplars de la
sèrie d’opuscles llibres publicats a
través del Programa de difusió cul-
tural supramunicipal del Servei de
Cultura de la Diputació de Tarragona.
Aquesta col·lecció pretén divulgar
el patrimoni, estendre’n el gaudi i
promoure els recursos del territori
per afavorir un turisme de caràcter
cultural, respectuós amb el medi i
interessat en el coneixement.

Tots dos volums ens donen a
conèixer, en general, una realitat
museística i patrimonial d’un cen-
tenar d’equipaments. S’ha volgut
que aquesta no fos ni excloent ni
exclusiva i, per això, a més dels
centres registrats –és a dir, aquells
de referència que compleixen els
estàndards fixats per a aquest tipus
de serveis culturals–, n’hi hem
incorporat, pensant en els usuaris
de la guia, d’altres d’interès patri-
monial.

La tasca de recollida i tractament
de la informació ha anat a càrrec
de membres de l’Associació de
Museòlegs de Catalunya de la
Secció Territorial de les Comarques
de Tarragona. L’arreplec pacient,
poble a poble, ciutat a ciutat i
equipament per equipament, per-
met al lector gaudir ara d’aquesta
nova publicació i descobrir patri-
monis propers agençats de manera
idèntica en els dos volums. Així
doncs, comarca a comarca, trobem
ordenats alfabèticament els muni-
cipis on s’ubica l’equipament
patrimonial. És així com, al volum
del Camp de Tarragona, s’hi troba
l’Alt Camp, l’Alt Penedès, el Baix
Camp, el Baix Penedès, la Conca de

MIREIA ESPELTA, ÀLEX FARNÓS, GERARD MARTÍ, NÚRIA MONTOYA

Museus i altres equipaments patrimonials de les comarques del Camp de Tarragona
Museus i altres equipaments patrimonials de les comarques de les Terres de l’Ebre. 2 vol.
Tarragona, Diputació de Tarragona, 2009.
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Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
Per altra banda, a les Terres de
l’Ebre, s’hi localitzen els equipa-
ments del Baix Ebre, Montsià,
Ribera d’Ebre i Terra Alta. 

Així és fàcil de localitzar ràpida-
ment el museu, la col·lecció o el
centre d’interpretació que desit-
gem. Cada un ha tingut el mateix
tractament des del moment que s’i-
nicià la recerca: text explicatiu,
fitxa tècnica i fotografia. Se n’ha
ampliat el contingut amb un plà-
nol de localització inicial que ens
permet ubicar-nos-hi fàcilment. A
mode d’introducció, també s’han
creat quatre rutes temàtiques que
resumeixen la riquesa natural, his-

tòrica, etnològica i artística de les
comarques de Tarragona. 

El retrat que en resulta és molt plu-
ral i revelador de l’acció combinada
de voluntats privades i públiques en
favor dels museus i del patrimoni
cultural. Ambdós volums posen així
en valor els centres, les seves
col·leccions, els seus serveis i el seu
treball en una edició divulgativa
que esdevé una bona eina, no
només per a la projecció pública
dels equipaments protagonistes,
sinó també per poder impulsar
noves polítiques culturals conjuntes
que els afavoreixin.

GERARD MARTÍ I ESTRADA
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Si alguna vegada necessiteu expli-
car per a què serveix la Diputació
de Barcelona, i entendre quines
són les funcions de suport i asses-
sorament vers els municipis del seu
territori, la publicació que ens
ocupa ens n’ofereix un exemple de
manual. I mai millor dit. Perquè
precisament el que presentem aquí
és un manual, una guia pràctica,
adreçada a regidors i tècnics dels
municipis, per facilitar-los la tasca
quotidiana en un aspecte cabdal:
la protecció jurídica del patrimoni
immoble i les diverses vies legals
per catalogar-lo. Per tant, aquesta
publicació esdevé una eina de for-
mació i assessorament als clients de
la Diputació, els ajuntaments, que
tenen la competència de protegir el
patrimoni immoble, a vegades sense
saber ben bé com procedir.

La unitat que ha impulsat aquesta
publicació és l’Oficina de Patrimoni
Cultural, especialitzada a donar
suport a les xarxes d’arxius i de
museus de la demarcació, així com
a oferir als municipis altres serveis
en matèria de patrimoni cultural,
com els coneguts mapes o inventa-
ris. Els autors dels textos han estat
els arquitectes Margarida Costa i

Manuel Julià, que han elaborat, bàsi-
cament, la proposta de model de catà-
leg, i els tècnics de l’OPC Teresa Reyes,
Pere Izquierdo, Daniel Solé, María del
Agua Cortés i el sotasignat d’aquesta
recensió, F. Xavier Menéndez, que
hem tingut cura del relat global sobre
la legislació del patrimoni immoble,
del marc competencial de les adminis-
tracions i dels diferents instruments
legals de protecció, així com dels
annexos (bibliografia, legislació, etc.).
També cal esmentar la participació
dels serveis jurídics de la Diputació de
Barcelona, que han supervisat els tex-
tos. Ha estat, però, el resultat d’un
procés de reflexió i debat en comú
dels diferents autors, i un exemple de
treball en equip interdisciplinari entre
arquitectes i tècnics patrimonials pro-
cedents de la història i l’arqueologia.

Proposar un manual procedimental
en una matèria concreta, que faci
recomanacions i estableixi pautes,
sempre és una responsabilitat deli-
cada; però precisament aquest guia
assumeix aquest risc i el repte de
fer-ho. Crec que era necessari fer-
se’n càrrec, com fa aquesta publi-
cació. Perquè no és un tractat teòric
de l’estat de la qüestió: aquest llibre
estableix criteris clars i concrets

DD.AA.
La protecció del patrimoni cultural immoble. Guia per a l’elaboració dels catàlegs municipals
de béns protegits
Barcelona, Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, 2009. Col·lecció Documents de Treball. Sèrie Recursos Culturals,
n. 10. 
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d’actuació en el tema. Una matèria
que resulta complicada pel que fa
als agents locals –destinataris d’a-
questa guia–, sobretot els dels
municipis petits, que volen dina-
mitzar el seu patrimoni i que es tro-
ben mancats de personal especialit-
zat, de coneixements legals i de cri-
teris procedimentals. 

Per tant, aquesta guia els explica
que, abans, i al marge de difondre
el seu patrimoni immoble, el pri-
mer que cal és protegir-lo des del
punt de vista jurídic. Per fer-ho,
cal conèixer-lo (inventariar-lo) i,
sobretot, catalogar-lo. 

La guia explica que hi ha dues vies
per inventariar béns immobles: la
sectorial, que n’implica la declara-
ció de manera singular com a BCIL
(béns culturals d’interès local) pels
ajuntaments (un procediment sim-
ple, àgil i ràpid, previst a la llei
catalana de patrimoni de 1993, que
facilita la protecció individualitza-
da dels béns), i la via urbanística,
que els permet l’elaboració de
catàlegs d’immobles protegits a
través del planejament urbanístic
(un instrument complex i llarg, des
del punt de vista administratiu,
però que comporta la protecció
global i integral de tot el patrimo-
ni immoble del terme). La guia
explica detalladament el procedi-
ment de la sectorial (la declaració
singular de BCIL) –per exemple,
proposa com ha de ser l’informe
corresponent, que la llei no expli-
cita–, però aposta decididament
pel sistema urbanístic. I ho fa
explicant de manera minuciosa la

nova legislació: el text refós que
representa el Decret 1/2005. De fet,
l’aparició d’aquest nou instrument
legal, que regula el catàleg de béns
protegits i el de masies i cases
rurals en el marc de les noves figu-
res del planejament urbanístic, fou
el que va motivar, precisament, l’e-
laboració d’aquest manual.

En aquest sentit, descriu les tipolo-
gies del planejament urbanístic,
detallant les que afecten el patri-
moni (catàlegs i plans especials
urbanístics), i destina tot un capí-
tol al catàleg municipal de béns
protegits, que és l’instrument que
la guia recomana elaborar, sense
embuts, als ajuntaments. L’aportació
d’aquest apartat –i la proposta
central– és que, sense elaborar un
model tancat, es proposen sis tipus
diferents de grau de protecció per a
cada element catalogat (de major a
menor, segons els valors que cal
protegir), amb la definició de cada
un i els criteris de conservació i
d’intervenció, aplicats a les set
tipologies de béns prèviament defi-
nides (conjunts, edificis, elements,
jardins o llocs històrics i/o d’inte-
rès etnològic, jaciments arqueolò-
gics i zones d’interès natural), tot
amenitzat amb multitud d’exem-
ples pràctics. La proposta queda
completa amb un catàleg tipus
(annex 1) i una fitxa base per als
elements que s’han de catalogar
- amb els principals camps- (annex 2).

Cal destacar que la proposta inclou,
també, les zones o els elements
naturals, de manera que es vincu-
len amb el patrimoni cultural com a

dues cares d’una mateixa realitat, la
del paisatge, la del territori, compost
de manera integral per béns patri-
monials immobles d’origen natural o
d’origen antròpic, que s’han de con-
servar i protegir.

Però la guia conté, prèviament,
unes àmplies introduccions sobre
el marc conceptual, jurídic i com-
petencial del patrimoni, sobretot
de l’immoble. Es fa un repàs de les
obligacions que tenen els ajunta-
ments en la matèria, segons la
Constitució, l’Estatut, la legislació
de règim local i la sectorial, estatal
i catalana, i s’hi expliquen les tipo-
logies i figures de protecció de la
legislació catalana en matèria de
patrimoni cultural i natural (amb
un annex dedicat als BCIN), així
com els registres, repertoris i
inventaris existents al país.

En definitiva, és una eina impres-
cindible per a l’elaboració dels
catàlegs municipals de béns prote-
gits pels ajuntaments, un bon ins-
trument que ha de servir  –tant de
bo– perquè molts municipis es posin
a la feina d’elaborar o actualitzar
el seu inventari de patrimoni
arquitectònic i arqueològic per tal
de conservar, protegir, gestionar i
transmetre a les futures genera-
cions la seva memòria material. 

F. XAVIER MENÉNDEZ I PABLO

Lectures1  19/4/10  10:42  Página 146



Crònica

Cròniques1  24/4/10  19:46  Página 147



Cròniques1  24/4/10  19:46  Página 148



149
INTERVENCIONS MUSEOGRÀFIQUES 
REALITZADES A CATALUNYA DURANT EL 2008 I EL 2009Crònica

INTRODUCCIÓ

La revista Mnemòsine té com un
dels seus objectius fer-se ressò dels
nous museus i de les renovacions
d’exposicions permanents d’a-
quests i d’altres espais expositius,
com ara centres d’interpretació o
monuments i/o jaciments museït-
zats, que s’hagin obert al públic a
Catalunya en el darrer any. 

En aquest número 5 de la revista,
hem reservat espai, més que mai, a
un bon grapat d’equipaments inau-
gurats recentment, com el Museu de
Lleida Diocesà i Comarcal (2007), el
Museu Memorial de l’Exili de la
Jonquera (2008), la Cella Vinaria de
Teià (2009), així com les noves fun-
dacions Suñol (2007) i Vila Casas
(2009), ambdues a Barcelona.
Realment, el gran nombre de nous
centres ja inaugurats que presentem
en aquesta edició contrasta amb el
d’altres d’anteriors, en què només en
mostràvem un (Cosmocaixa, al
número 3, del 2006, i el Museu de la
Música de Barcelona, al número 4,
del 2007). Però quan al si del consell
de redacció de la publicació vam

començar a fer-ne inventari, ens
vam adonar de quantes iniciatives
museogràfiques de gran qualitat
s’estaven gestant al territori, algunes
de ja finalitzades, i d’altres en curs.

Era impossible destinar monogrà-
fics a cadascun dels projectes, per
la qual cosa vam decidir fer aquest
article, per tal de mostrar la gran
qualitat i la quantitat dels que es
desenvolupen, la majoria d’àmbit
local, justament en un moment de
crisi econòmica global, en què pre-
cisament el patrimoni és un dels
sectors que patiran més retallades.
A causa d’aquesta situació, molts
dels que estan en marxa pateixen
retards. Però d’altres comencen a
veure la llum.

Ens centrarem, fonamentalment,
en els espais oberts en els dos
darrers anys (2008 i 2009), tot i
que volem incloure-hi els projectes
en curs, que culminaran d’aquí a
poc temps. Ens disculpem d’entra-
da per les omissions que hi pugui
haver; no es tracta d’un estudi
estadístic, sinó simplement d’un
repàs amb què volem deixar cons-

Intervencions museogràfiques realitzades a Catalunya
durant el 2008 i el 2009

F. XAVIER MENÉNDEZ I PABLO
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tància escrita de la vitalitat museo-
gràfica del país.

Prèviament, volem fer una menció
breu d’alguns d’envergadura notable
inaugurats el 2007: el flamant Museu
de les Mines Prehistòriques de Gavà;
la nova seu del Museu d’Art Jaume
Morera de Lleida; el Museu dels Sants
d’Olot (depenent del Museu Comarcal
de la Garrotxa), de creació recent; el
nou Museu Darder-Espai d’Interpretació
de l’Estany, de Banyoles; l’Espai
d’Interpretació de la Natura del Berguedà
(l’antic Museu de Ciències Naturals de
l’Hospital Vell), a Berga; el Centre del
Romànic de la Vall de Boí, a Erill la
Vall; la Fundació Suñol, a Barcelona; 
-del qual en podeu veure un article
monogràfic en aquest número-, el
Centre d’Estudis i Documentació del
MACBA, al convent dels Àngels, de
Barcelona; la reobertura de la Casa
Museu Castell Gala-Dalí de Púbol i de
la Casa-Museu Salvador Dalí, de
Portlligat (Cadaqués), pertanyents a la
Fundació Gala-Salvador Dalí; el
Museu Olímpic i de l’Esport de
Barcelona, i el monestir de Sant Benet
de Bages, amb una proposta museo-
gràfica molt potent promoguda per
Caixa Manresa (Món Sant Benet).
Podríem afegir-hi la nova exposició
estable del Museu Etnològic de
Barcelona, «Ètnic»; la presentació de
les termes (i de la Baetulo romana) del
Museu de Badalona, i el Centre
d’Interpretació del Jaciment museïtzat
(romà republicà) del Camp de les
Lloses (Tona), oberts el 2006. Del
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal,
inaugurat el 30 de novembre de 2007,
n’hi ha, com hem dit, un article mono-
gràfic en aquest número de la revista.

MUSEUS LOCALS

Pel que fa als centres municipals,
ens hem de referir a diverses remo-
delacions i a l’obertura de nous
edificis destinats a extensions de
museus existents, inaugurats els
anys 2008 i 2009.

Entre les modificacions, cal destacar
la reinstal·lació del fons permanent,
inaugurada el novembre de 2009,
del Museu Arxiu Tomàs Balvey de
Cardedeu, que presenta la nova
exposició de llarga durada «Tomàs
Balvey Col·leccionista», amb una
selecció del fons, que romania tancat
al públic des de 2001.

Els ajuntaments que han apostat
per ampliar els seus museus amb
nous edificis destinats a les col·leccions
locals d’art han estat Cerdanyola del
Vallès i l’Hospitalet de Llobregat.
El juny de 2009, va obrir les portes
L’Harmonia. Espai d’Art, un edifi-
ci del segle XVI del BCIN, destinat
principalment a mostrar el fons
d’art del Museu d’Història de
l’Hospitalet. L’exposició inaugural,
de caràcter estable, porta per títol
«Color i forma. Retaules de l’esglé-
sia de l’Hospitalet» i presenta les
taules de fusta renaixentistes i
barroques de l’antiga seu parro-
quial de Santa Eulàlia de Mèrida.
El setembre de 2009, es va inaugu-
rar el Museu d’Art de Cerdanyola
Can Domènech, un edifici moder-
nista que mostra vitralls i obres
dels segles XIX i XX, procedents de
la col·lecció municipal i del fons
Ismael Smith, adquirit recentment
per l’ajuntament. 

Crònica
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També han realitzat remodelacions
arquitectòniques el Museu Industrial
del Ter, a Manlleu (la 2a fase, amb
inversió de la Diputació de
Barcelona, va ser inaugurada el
juny de 2009) i l’Ecomuseu-
Farinera de Castelló d’Empúries
(del qual s’ha inaugurat, el juny de
2008, la 2a fase de rehabilitació de
l’edifici, amb nous espais de ser-
veis). Aquests dos centres ja per-
tanyen al Sistema Territorial del
mNACTEC (Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya).
Aquesta xarxa incorpora un nou
centre, el que fa vint-i-tres: la
Fassina Balanyà de l’Espluga de
Francolí, de propietat municipal i
rehabilitada per l’ajuntament, que
fou inaugurada el desembre de 2009.

Altres ampliacions i modificacions
arquitectòniques i de l’exposició
permanent han estat la del Museu
d’Arenys de Mar (l’antic Museu
Marés de la Punta, que, a la seu de
l’Hospital de Sant Jaume, a l’anti-
ga capella, ha realitzat una nova
exposició permanent dedicada a la
història local, el 2008); el Castell-
Ecomuseu Urbà de Rubí (amb
millores d’accessibilitat i renovació
de l‘exposició permanent aquest
any 2009); el Museu d’Art Modern
de Tarragona, que pertany a la
Diputació, i que el 2008 ha renovat
totalment les seves sales amb un
nou discurs museològic, i el Museu
d’Art i Història de Reus (MAHR)
(on el juny de 2009 es va inaugu-
rar l’exposició semipermanent
monogràfica «Ara toca festa!»,
dedicada a la Festa Major de Reus,
després d’unes obres de renovació
arquitectònica que han permès

modernitzar l’equipament i els ser-
veis per al públic). 

Igualment ha reobert les portes el
2008 la Ciutadella Ibèrica de
Calafell, el poblat reconstruït i
museïtzat amb tècniques d’arqueo-
logia experimental (en aquest núme-
ro hi ha un article específic), que
va haver de tancar el 2007 per
canvis en la gestió i a causa de
l’estat de deteriorament. 

Per altra banda, el Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa ha obert el 2009 la nova
exposició de llarga durada
«Despulla’t»; el Museu d’Art de
Sabadell, després de romandre
tancat al públic durant sis mesos
per obres de reforma de la casa
Turull, ha reobert les portes el
setembre de 2009 amb dues noves
exposicions temporals, i el Museu
d’Història de la Immigració a
Catalunya (MihC), de Sant A drià
del Besòs, ha inaugurat, l’abril del
2009, i després d’una acurada
rehabilitació, un dels vagons dels
trens BB-8.000, coneguts popular-
ment com El Sevillano, que entre
els anys 40 i 70 va portar a
Catalunya centenars de milers
d’andalusos. Aquest vehicle consti-
tueix, de fet, l’exposició permanent
del museu.

Un altre aspecte que cal destacar és
la museïtzació i l’obertura al públic
d’edificis i d’espais d’interès arqui-
tectònic i arqueològic, bàsicament
amb centres d’interpretació de
nova factura, vinculats, la majoria,
a museus locals. En el 2008, va
tenir lloc la 2a fase de la rehabili-
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tació i l’adequació al públic del
poblat ibèric de la Moleta del
Remei, a Alcanar, constituït com a
extensió del Museu del Montsià
(Amposta). També en depèn el nou
Centre d’Interpretació de la Cultura
dels Ibers, inaugurat a Alcanar l’es-
tiu de 2008, a l’edifici modernista de
la casa O’Connor, que mostra una
exposició permanent (amb peces
originals) i disposa de sales per a
exposicions temporals, sala d’actes
i punt d’informació. El Museu de
Badalona continua amb el progra-
ma de fer visitables les restes
romanes de la ciutat i, després d’o-
brir el 2007 el jardí de Quint Licini,
el 2008 ha estat la casa dels
Dofins l’espai que s’ha posat a l’a-
bast del visitant. El Museu de
Terrassa ha liderat, durant una
colla d’anys, el projecte de remo-
delació de les esglésies tardoanti-
gues i altmedievals de la ciutat.
Finalment, el projecte «La Seu d’È-
gara. Esglésies de Sant P ere de
Terrassa» va ser inaugurat el 4
d’octubre de 2009, i permet la visi-
ta dels tres espais de celebració i
de la rectoria, on s’ha instal·lat el
centre d’interpretació del conjunt
monumental. El Museu de Granollers
ha ampliat la xarxa de centres,
amb l’obertura, el desembre de
2009, del Centre d’Interpretació de
l’Adoberia, del segle XVI. També ha
vist finalment la llum el Centre
d’Interpretació de la Colònia Güell ,
a Santa Coloma de Cervelló , que
fou inaugurat el proppassat el 18
d’octubre de 2009. I diem final-
ment perquè l’edifici, l’antiga coo-
perativa de consum de la colònia
modernista, fou rehabilitat fa una
colla d’anys i ha estat buit fins ara.

L’Ajuntament de Santa Coloma ha
impulsat el centre com un espai
que contextualitzi la visita al con-
junt monumental. Per acabar, el
novembre de 2008, es va obrir el
Centre d’Interpretació de la Bruixeria
de Sant Feliu Sasserra , a iniciativa
del Consorci de Turisme del Lluçanès.

Com s’ha dit, hem detectat també
l’existència d’altres projectes en
curs, molts amb previsions d’inau-
guració el 2010 i 2011, vinculats a
museus locals i/o d’iniciativa
municipal. Pel juny de 2010, està
prevista l’obertura del Museu
Monogràfic del Jaciment Ibèric de
ca n’Olivé, depenent del Museu de
Cerdanyola.  Estan molt avança-
des les obres de la nova seu central
del Museu Municipal de Sant Boi
de Llobregat (de fet, tenia previst
obrir el 2009, però hem de suposar
que es posterga fins al 2010), ubi-
cades a can Barraquer i a ca la
Teresa de l’Oli, que, juntament amb
les actuals seus de can Torrents i
de les Termes, configuraran l’ofer-
ta museística de la ciutat. També el
Projecte Decumanus del Museu de
Badalona avança a bon ritme: de
la connexió de les termes (al sub-
sòl del museu) amb les estructures
de la plaça Font i Cussó, se’n pre-
veu la inauguració de la museïtza-
ció pel novembre de 2010. El
Museu de Sant Cugat se suposa
que obrirà al públic, a finals de
2010 o el 2011, el Celler coopera-
tiu, un bé immoble visitable depe-
nent del museu. En canvi, no hi ha
data per a la finalització de l’expo-
sició permanent del museu, al
monestir. El Museu de Granollers
inicia aquest any 2009 les obres

1. Museu de Cardedeu. Fotografia: Museu Arxiu
Tomàs Balvey, de Cardedeu.

2, 3 i 4. Ampliació de l’exposició permanent
“Catalunya.cat: un retrat de la Catalunya contem-
porània, 1980-2007” al Museu d’Història de
Catalunya, inaugurada el 19.05.2008. Fotografia:
© Pep Parer-MHC.

Cròniques1  24/4/10  19:46  Página 153



154
INTERVENCIONS MUSEOGRÀFIQUES 
REALITZADES A CATALUNYA DURANT EL 2008 I EL 2009Crònica

d’ampliació de la seu de ciències
naturals, la Tela, amb un altre edi-
fici annex (dedicat a serveis) i amb
un nou projecte museogràfic glo-
bal, que ha d’estar enllestit pel
2011. També en el 2009, han ini-
ciat les obres d’ampliació de Cal
Massó, el centre d’art contempora-
ni dependent del Museu d’Art i
Història de Reus (MAHR), que està pre-
vist inaugurar el 2010.

Altres projectes en obres –sense
data d’acabament– són el Museu
del Suro de P alafrugell, actual-
ment al carrer de la Tarongeta, que
s’està construint a can Mario (el
2009 s’ha contractat la fase IV de
les obres); l’ampliació del Museu
Torre Balldovina de Santa Coloma
de Gramenet, que comporta el
creixement d’aquest sota la plaça
de Pau Casals (el museu incorpora
el Molí d’en Ribé , de què ja s’han
iniciat les obres de rehabilitació), i
el Museu Etnogràfic de Ripoll , el
projecte del qual es va presentar el
2008. Aquest darrer va tancar el
2000 i preveu obrir el 2010 amb
tres seus: la central a can Budellers
i els centres d’interpretació del
Monestir i de la Farga.

Pel que fa als nous equipaments en
construcció (per tant, encara no
registrats), en destaquem dos. Un
és el Museu de Vestits de Paper de
Mollerussa, d’iniciativa municipal,
que es trobava ubicat de manera
provisional en un espai a les
Galeries Sant Jordi. El 2009, es va
obrir al públic una sala addicional
en un local situat just al davant, al
carrer de la ciutat de Lleida. El desem-
bre d’aquest mateix any, es va

inaugurar el nou espai. L’altre és el
Museu de la T orneria de Torelló,
que ja té web i que ja forma part
de la xarxa del mNACTEC. Aquest
centre, una iniciativa de l’Ajuntament
de Torelló, està gestionat per un
consorci supramunicipal, que n’es-
tà elaborant el projecte museogrà-
fic. Es preveu que obri les portes a
la primavera de 2010. Potser hi
haurem d’afegir un tercer: s’ha
desbloquejat, aquesta tardor de
2009, l’antic projecte del Museu
Lola Anglada de Tiana , una vella
reivindicació municipal que finan-
çaran a terços l’Ajuntament, la
Generalitat i la Diputació. El disseny
arquitectònic ha estat encarregat
l’octubre de 2009 i es vol licitar
l’obra el 2011. 

Però són molts els projectes en fase
de conceptualització o que simple-
ment estan aturats o pendents de
finançament. N’esmentarem alguns
que foren anunciats en el seu
moment, tot i que no en coneixem
l’estat real d’execució i de viabili-
tat: el parc arqueològic del Poblat
Ibèric de Can T acó – Turó d’en
Roina és una iniciativa dels ajun-
taments de Montornès i de Montmeló,
al Vallès Oriental; el Pla director
fou presentat l’abril de 2007 i pre-
veu un equipament que acollirà el
Centre d’Interpretació de la Natura i el
Paisatge del futur Parc Arqueològic i
Natural de les Tres Creus. L’antiga
fàbrica de Cal Trepat, de Tàrrega ,
que estarà dedicada a la maquinà-
ria agrícola, depèn del Museu
Comarcal de l’Urgell (Ajuntament
de Tàrrega). L’antiga fàbrica de
Can Marfà, actualment en fase de
rehabilitació arquitectònica, ha

5

5 Museu de Cardedeu. Fotografia: Manuel Cuesta
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d’allotjar el futur Museu de Mataró
(que s’hauria de traslladar des del
seu actual emplaçament), i que
caldria ampliar amb una àrea dedi-
cada a la industrialització especia-
litzada en el gènere de punt, amb
el fons de maquinària tèxtil de la
Fundació Jaume Vilaseca. El nou
Museu Municipal de Molins de
Rei, que està pendent fa una colla
d’anys de ser traslladat a una nova
seu, ca n’Amatller, tot just ha pre-
sentat, el mes de setembre de 2009,
l’avantprojecte museològic. Pel
que fa al futur museu de Rubí ,
també pendent des de fa temps
d’un nou centre i d’un acord defi-
nitiu entre l’ajuntament i la funda-
ció propietària dels fons històrics,
està a l’espera que comencin les
obres al nou edifici previst inicial-
ment: el Celler Cooperatiu. Així
mateix, el nou indret que s’espera
que sigui el Museu de Terrassa, a
Vallparadís, està en fase d’stand
by, després de l’esforç municipal
realitzat per museïtzar les esglésies
de la ciutat. El nou museu Arqueològic
de Roda de Ter, que se suposa que
s’ubicarà a l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, a prop del jaciment
de l’Esquerda, també està a l’espe-
ra de finançament. Vinseum, el
futur Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya, previst a partir de
l’antic Museu de Vilafranca, i que
comporta una ambiciosa i costosa
remodelació i l’ampliació de l’ac-
tual seu, el Palau Reial, ha patit
una severa crisi de finançament i
de projecte durant els darrers anys,
però sembla que en el 2009 han
arribat noves aportacions de l’Estat
i de l’1% cultural de Catalunya.
Paral·lelament, l’Ajuntament de

Sant Sadurní d’ Anoia està cons-
truint el Centre d’Interpretació del
Cava de Catalunya, a l’antiga fassi-
na de cal Guineu: l’edifici, adquirit
el 2004, ha estat objecte de rehabi-
litació els anys 2007 i 2008, i té
data d’inauguració (abril de 2011).
L’Ajuntament de Berga continua
impulsant el Museu de la P atum,
presentat com a projecte el 2008. A
Capellades, mentre l’abric Romaní
i el seu entorn ha anat ampliant
l’oferta en el marc del Parc Prehistòric
del Capelló, el futur Museu dels
Neandertals està encara en fase de
projecte. També està en situació de
crisi el Museu del Transport de la
Pobla de Lillet, un cop consumada
la ruptura entre els ajuntaments, el
PTOP i la fundació privada del museu;
mentre que els fons romanen a la
Pobla, només s’ha aconseguit posar
en marxa el Ferrocarril Turístic de
l’Alt Llobregat (el tren del ciment). 

També es produeix el fet que, quan
hi ha edificis històrics que poden
passar a mans municipals, es
posen sobre la taula possibles idees
museogràfiques. Així, Centelles aca-
ricia la idea de promoure el Museu
de les Matemàtiques al palau dels
Comptes, i Sant Adrià del Besòs ,
un centre d’interpretació de l’ener-
gia a l’antiga Tèrmica. 

Pel que fa a la paleontologia, s’han
fet públics dos projectes, sense
data de concreció: el futur Centre
d’Interpretació Paleontològica als
Hostalets de Pierola , per donar a
conèixer els descobriments de l’a-
bocador de can Mata, i la creació
d’un centre museístic especialitzat
en els mamuts, anunciat el 2008 per
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l’Ajuntament de Viladecans, arran
de l’excavació d’un jaciment amb
restes d’aquests proboscidis a can
Guardiola. En canvi, el Centre
Interpretació de Fumanya, depe-
nent del Museu de les Mines de
Cercs, i destinat a posar en valor les
icnites (petjades de dinosaures) visi-
bles a l’antiga mina de carbó, podria
obrir al públic la primavera de 2011.

Un cas a part és el del Centre d’Art
de Pintura Catalana Carmen
Thyssen-Bornemisza de Sant
Feliu de Guíx ols. L’octubre de
2008, es va fer públic l’acord entre
la baronessa Thyssen i les adminis-
tracions (Ministeri, Departament
de Cultura, Diputació i Ajuntament)
per tirar endavant el projecte, així
com la ubicació definitiva: el pati
interior –de 3.750 m2–  de l’antiga
fàbrica surera Serra Vicens, situa-
da al costat del monestir, adquiri-
da per l’Ajuntament via permuta.
El museu costarà 15 M. d’euros i les
obres començaran el 2010.

Per acabar, volem fer dues referèn-
cies a dos grans projectes museís-
tics que hem conegut únicament a
través dels mitjans de comunica-
ció: el Museu del Ferrocarril de

Lleida, anunciat per l’alcalde de la
ciutat el juliol 2009 i previst per al
2010, i el Museu de la Premsa
d’Igualada, a iniciativa del Grup
Godó (La Vanguardia) i l’ajunta-
ment de la ciutat. El 20 d’octubre
de 2009, van signar el conveni, pel
qual l’ajuntament cedeix les dues
plantes superiors de l’antiga fàbri-
ca la Igualadina Cotonera, declara-
da BCIN.

MUSEUS D’ÀMBIT NACIONAL.
ACTUACIONS DE
L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA I DE LA
GENERALITAT A LA CAPITAL
DEL PAÍS, I ACTUACIONS DE
LA GENERALITAT A
CATALUNYA

La ciutat de Barcelona, com és
sabut, concentra els museus i les
col·leccions més importants del
país. La ciutat viu un procés, ini-
ciat fa vint anys (amb la Llei de
museus de 1990), de reestructura-
ció dels seus fons. El diàleg entre
l’Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya, després de llargues
temporades de donar-se l’esquena,
s’ha reprès en els darrers anys,
amb l’objectiu d’abordar la presen-
tació d’aquelles col·leccions que
tenen un abast més enllà de la ciu-
tat de Barcelona. Aquest procés
–després de la creació del MNAC i
el MAC als anys 90–  ha donat un
nou pas amb la signatura, el maig
de 2009, d’un nou acord entre el
Departament de Cultura i l’Ajuntament
de Barcelona. Amb aquest pacte,
s’estableix la creació del Museu
Nacional d’Història Natural de
Catalunya i se’n decideix la futura
ubicació (l’edifici triangular del

6

6 L’Harmonia, Espai d’Art. Depenent del Museu de
l’Hospitalet. Inaugurat el juny de 2009. Fotografia:
Museu de l’Hospitalet. 
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Fòrum); es regularitza el compro-
mís per a la gestió del DHUB –
Disseny Hub Barcelona (que es
basteix a la plaça de les Glòries), i
es decideix compartir el nou
Centre d’Art de Barcelona, que es
construirà a l’antic edifici del
canòdrom. Igualment, s’acorda la
participació de l’Ajuntament (que
buscarà el solar) en el procés d’ela-
boració del nou Museu Nacional
d’Història, Arqueologia i Etnologia.
Es crearan tres consorcis: MNHN,
DHUB i Centre d’Art. L’establiment
d’un flamant indret d’exhibició d’arts
visuals –que incorpora la capella– és
conseqüència directa de la decisió del
Departament de Cultura de transfor-
mar el Centre d’Art Santa Mònica en
un de nou amb difusió cultural mul-
tidisciplinària.

El 22 de juny de 2009, es posa a la
plaça de les Glòries la primera
pedra del DHUB –Disseny Hub
Barcelona–, la futura seu del cen-
tre que ha d’integrar els museus de
les Arts Decoratives, Tèxtil i d’Arts
Gràfiques. L’edifici, dissenyat per
Oriol Bohigas (MBM Arquitectes),
disposarà de més de 30.000 m2 i
està pressupostat en 107 M. d’euros.
Les obres les impulsa l’Ajuntament
i el projecte està finançat, amb
dues terceres parts, per la Generalitat.
Es preveu finalitzar-lo el 2011.
Mentrestant, l’Ajuntament ha rea-
litzat les obres d’adequació a la
casa Marqués de Lió i al palau de
Pedralbes, on s’allotgen seus pro-
visionals del Disseny Hub
Barcelona. En aquestes dues, el
consistori, l’any 2009, ha presentat
tres exposicions prefiguradores:
«Turisme, espais de ficció» i

«Cartells. Col·lecció del Gabinet
d’Arts Gràfiques», al palau del
Marqués de Lió, al carrer de
Montcada, i «El cos vestit», al
palau reial de Pedralbes. Aquesta
darrera mostra està formada per la
col·lecció permanent del Museu
Tèxtil i de la Indumentària, que va
tancar a partir de juny de 2007 per
remodelació del palau del Marqués
de Lió per convertir-se en centre
d’activitats del disseny, i el fons
fou traslladat al palau reial de
Pedralbes, on ara es mostra amb
més amplitud que la que tenia al
carrer de Montcada. En aquest
volum de la revista Mnemòsine
presentem un article monogràfic
sobre el projecte del DUHB.

Pel que fa al futur Museu d’Història,
Arqueologia i Etnologia (que pre-
tén la fusió dels actuals MAC i
MHC i del nonat museu d’etnolo-
gia en un nou emplaçament a
Barcelona o als voltants), el
Departament de Cultura n’ha redac-
tat, l’any 2009, el projecte museo-
lògic (que és objecte de debat) i ja
n’està preparant el museogràfic. El
nou centre encara no disposa de
seu definitiva ni, per tant, d’encà-
rrec arquitectònic, i no té un
calendari de realització. Mentre es
defineix, el Museu d’Arqueologia
de Catalunya (MAC) i el Museu
d’Història de Catalunya (MHC)
continuen reformant les exposi-
cions permanents. Pel que fa al
MAC, el Museu monogràfic de les
excavacions d’Empúries va inau-
gurar el març de 2008 la nova sala
permanent dedicada a Esculapi, i
la seu d’Olèrdola, la rehabilitació
de l’església, el setembre de 2008.
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La de Barcelona ha abordat aquest
any 2009 la remodelació de les
sales de prehistòria i la romana. La
de Girona (Sant Pere de Galligants)
ja havia renovat totalment l’expo-
sició permanent el 2007. Els jaci-
ments propietat de la Generalitat
que depenen del MAC tenen els
centres d’interpretació en diferents
fases de projecte. El més avançat,
destinat a explicar les pintures
rupestres, és el Centre d’Interpretació
de la Roca dels Moros del Cogul.
El setembre de 2008, s’hi col·locà
la primera pedra i compta amb una
inversió de 1.300.000 euros. Pel que
fa al Museu Nacional d’Arqueologia
de Tarragona (MNAT), ha actualit-
zat, el 2008, l’exposició «El món de
la mort» (prefiguració del futur
museu i de les necròpolis paleo-
cristianes), mentre que la Generalitat
anunciava, a finals de 2007, que
l’antiga Tabacalera de Tarragona
acolliria, finalment, la tantes vega-
des discutida i postergada amplia-
ció de l’equipament. Pel que fa al
Museu d’Història de Catalunya, el
maig de 2008, se’n va inaugurar
l’ampliació de l’exposició perma-
nent, amb un nou espai i un dis-
curs museogràfic actualitzat sobre
l’evolució de la societat catalana
entre el 1980 i el 2007. Per altra
banda, el MHC també està abor-
dant diverses obres de rehabilitació
i museïtzació, amb espais museo-
gràfics d’interpretació, a la xarxa de
monuments que, per raons d’espai,
ens és impossible detallar aquí.

Tornant a la ciutat de Barcelona,
l’Ajuntament ha pres altres inicia-
tives de renovació museogràfica, a
més de les que hem esmentat més

amunt. El Museu d’Història de
Barcelona (MUHBA) està ampliant
la xarxa de centres patrimonials.
El 2007, es va inaugurar l’amplia-
ció del Refugi 307 de la Guerra
Civil al Poble Sec, i el 2008, el
Centre d’Interpretació del Call.
L’octubre de 2009, s’ha obert el
nou centre de la necròpoli romana de
la plaça de la Vila de Madrid, dedicat
a les vies romanes i a l’àmbit funera-
ri, i la renovació museogràfica del
temple d’August del carrer del Paradís.
S’està treballant en els projectes del
Museu del Treball, a la fàbrica Fabra i
Coats, i del centre dedicat a la confor-
mació de la metròpoli contemporània,
a l’antiga fàbrica Oliva Artés, tots dos
a la nova seu del MUHBA. En canvi,
el projecte del Born, en què es museït-
zaran 8.000 m2 de carrers i cases de la
ciutat dels segles XV-XVIII, presenta
retards greus a causa de les dificultats
tècniques de la restauració de la
coberta de l’antic mercat construït per
Fontseré. Pel que fa a la resta de
museus municipals, cal destacar el
projecte d’ampliació del Museu
Picasso, aprovat el febrer de 2009,
amb un cost de 3 M. d’euros. Les
obres, que duraran del 2009 al 2011,
comporten un increment de la super-
fície amb la incorporació de quatre
finques del carrer dels Flassaders. El
nou edifici, que donarà a la plaça de
Jaume Sabartés, permetrà millorar els
serveis d’atenció al públic i reforçar
les línies de recerca, i permetrà també
una nova distribució de la col·lecció
permanent i l’elaboració d’un pla
director. També el mes d’octubre de
2009 ha tancat les portes al públic el
Museu Frederic Marès per començar
les obres de remodelació de la prime-
ra planta, dedicada a l’exposició d’es-

7

7 Museu de Badalona. Casa dels Dofins. Convivium.
Fotografia: Antonio Guillén. 
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cultura dels segles XV i XVI. Aquesta
serà la tercera i darrera fase del pro-
jecte arquitectònic de reforma d’a-
quest espai, iniciat el 1997. La reober-
tura es preveu per al segon trimestre
del 2011. 

Un altre nou projecte museístic a
Barcelona és el Museu d’Arquitectura
i Urbanisme. Es tracta d’una ini-
ciativa del govern de l’Estat amb
tres seus: Salamanca (l’arquitectura),
Barcelona (l’urbanisme) i Madrid (el
centre de documentació). Durant el
2009, s’ha signat l’acord entre la
ministra de l’Habitatge i l’Ajuntament
de Barcelona, per tal de situar la seu
barcelonina a l’antiga fàbrica can
Batlló, del segle XIX, a la Gran Via,
al costat de la plaça de Cerdà. 

Mentre altres museus volen obrir,
n’hi ha un que ha tancat en aquest
any 2009: el Museu Militar de
Montjuïc. Es treballa en un projec-
te per traslladar part del fons al
castell de Figueres; aquest s’espe-
cialitzaria en història militar.
També s’hi amplia els àmbits de
visita. Mentrestant, al de Montjuïc,
l’Ajuntament de Barcelona pro-
mou, a més d’un equipament de
mediació per la pau, un centre
d’interpretació del mateix castell
com a monument, i de la muntanya
de Montjuïc en general. 

No volem acabar el passeig per
Barcelona sense esmentar el Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC),
que va obrir al públic el 2008 una
nova sala monogràfica dedicada a
l’art català d’avantguarda i a la
fotografia. A l’octubre del 2009, i
fins al 2010, ha tancat algunes

sales (de gòtic, renaixement i
barroc) per renovar-ne el discurs
museogràfic.

Capítol a part mereix el futur
Centre Nacional del Còmic i la
Il·lustració de Catalunya . És una
iniciativa del sector i la lidera el
Departament de Cultura, que ha
encarregat un pla museològic-
director, elaborat el 2009. Al desem-
bre de 2009, se n’ha fet públic
l’emplaçament (hi competien qua-
tre ciutats), que serà l’antiga fàbri-
ca CACI de Badalona. Sens dubte,
es tracta d’un projecte necessari i
engrescador amb un gran poten-
cial museogràfic.

Continuant amb les iniciatives
museístiques que promou el
Departament de Cultura de la
Generalitat, ja fora de la ciutat de
Barcelona, hem de fer especial
referència al Museu Casteller de
Valls. El projecte, dissenyat per
l’arquitecte Dani Freixes, ha estat
presentat en aquest any 2009 pel
Consorci del Museu, que està inte-
grat per la Generalitat, l’Ajuntament
de Valls, la Diputació de Tarragona
i la Coordinadora de Colles Castelleres
de Catalunya. L’any 2008, després
d’una època d’impasse per manca
d’acord sobre l’emplaçament defi-
nitiu, es va apostar per construir-lo
a la zona de Ruanes. El nou equipa-
ment tindrà una superfície interior
de 3.000 m2 i 10.000 de zona exterior.

També val la pena esmentar el nou
SAM (Servei d’Atenció als Museus) de
Lleida, de 1.000 m2, ubicat al Museu
de Lleida, Diocesà i Comarcal, i inau-
gurat el febrer de 2009.

8

8 Museïtzació de les trinxeres del Turó del
Merengue, realitzat pel Memorial Democràtic el
2009. Fotografia: Museu de l’Hospitalet. 

Cròniques1  24/4/10  19:46  Página 159



160
INTERVENCIONS MUSEOGRÀFIQUES 
REALITZADES A CATALUNYA DURANT EL 2008 I EL 2009Crònica

MUSEUS PRIVATS I FUNDACIONS

D’entre els de titularitat privada,
sens dubte destaca el Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de Francolí,
depenent de la Fundació Lluís
Carulla. L’octubre de 2009, va tenir
lloc la inauguració de la remodelació
de les antigues sales i de l’ampliació
amb un nou edifici, a càrrec de l’ar-
quitecte Dani Freixes. La inversió, de
6 M. d’euros, ha possibilitat doblar la
superfície expositiva del centre.

Els anys 2008 i 2009 han estat molt
intensos pel que a les fundacions
privades creades per col·leccionistes
d’art contemporani de Barcelona. El
2008, va obrir la Fundació Alorda-
Derksen, dedicada a les avantguar-
des contemporànies, i la Fundació
Francisco Godia va inaugurar la
nova seu, a la casa Garriga-Nogués,
perquè la del carrer de València
havia quedat petita. L’abril de 2009,
es va obrir una nova seu de la
Fundació Vila Casas, a l’antiga
fàbrica Can Framis, al Poble Nou de
Barcelona, al sector del 22@. Can
Framis –al qual dediquem un article
a part en aquest mateix volum– pre-
tén ser un museu de l’art català de la
segona meitat del segle XX, amb més
de 270 obres, i amb 3.400 m2 de
superfície. La fundació té quatre
espais més: dos a l’Empordà (el
Palau Solterra, a Torroella de
Montgrí, i Can Mario, a Palafrugell)
i dos a Barcelona (VolART i
VolART2). Una altra inauguració
prevista per al 2009 a Barcelona era
la del Museu del Modernisme, pro-
moguda per la família Pinós Guirao
(Galeria Gothsland).

També es va obrir, el setembre de
2009, la seu provisional de la
Fundació Arranz-Bravo, a l’Hospitalet
de Llobregat, amb una mostra per-
manent de la col·lecció. La funda-
ció pertany a l’artista, però rep una
substancial aportació municipal.

Finalment, cal esmentar també que
el Museu de la Tècnica de Manresa,
als Dipòsits Vells, va inaugurar, el
setembre de 2008, un nou espai de
800 m2 d’exposició permanent dedicat
a la cinteria.

En el capítol de projectes, hem d’es-
mentar la col·lecció d’art contempo-
rani del publicista Lluís Bassat, que
s’ubicarà a Mataró, a la Farinera, d’a-
cord amb el conveni subscrit entre la
Fundació Privada Carmen i Lluís
Bassat i l’ajuntament de la ciutat. Un
tast se n’ubicarà a la Nau Gaudí, el
2010, que funcionarà com a subseu
de la Fundació. Més avançades estan
les obres de l’antiga plaça de braus de
les Arenes, de Barcelona, on el
col·leccionista Jordi Tardà instal·larà
el Museu del Rock (estava anunciat
per a finals de 2009). Gas Natural
projecta traslladar el seu Museu del
Gas –actualment a Barcelona– a Sabadell.
I, finalment, hem de mencionar el
curiós projecte d’ubicar una exposició
permanent titulada «Diàleg a la
fosca» a la Vila Olímpica de
Barcelona, promoguda per la funda-
ció del mateix nom i amb la col·labo-
ració de l’ONCE i de l’ajuntament de
la ciutat, per tal de recrear diversos
escenaris totalment a les fosques per
sensibilitzar els visitants sobre la
ceguesa. Mentrestant, no hi ha recur-
sos per fer accessibles els museus als
invidents...
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ALTRES INICIATIVES MUSEO-
GRÀFIQUES A ESCALA DE PAÍS

Fins ara hem vist, essencialment,
projectes museístics impulsats pels
ajuntaments i pel Departament de
Cultura de la Generalitat (a inicia-
tiva pròpia o com a suport als pro-
jectes locals). Però dins la
Generalitat no només Cultura està
implicat en aquesta mena de pro-
jectes: d’altres impulsen centres
d’interpretació. Això, que intrínse-
cament podria ser positiu pensant
en el patrimoni, en realitat  palesa
la descoordinació dins de l’admi-
nistració, que dispersa i duplica
esforços, rebaixa la qualitat científi-
ca dels muntatges, fomenta la proli-
feració insostenible de propostes i
evidencia la manca de lideratge del
Departament de Cultura. 

Per exemple, el Parc Fluvial del
Llobregat. S’ha creat un consorci,
compost pels ajuntaments, consells
comarcals, la Diputació i la
Conselleria de Política Territorial,
per tal de –entre altres objectius–

recuperar i museïtzar el patrimoni
industrial de les colònies tèxtils del
riu al seu pas pel Berguedà i el
Bages. Hi sorprèn l’absència del
MNACTEC. El 2007, es va obrir l’e-
difici de l’antiga estació de tren de
cal Vidal com a oficina de turisme
del parc i centre de recepció del
Museu de la Colònia Vidal. I s’han
inaugurat altres centres d’interpre-
tació, com el de l’Església de Cal
Pons (Puig-reig) i el de la Torre de
l’Amo de Viladomiu Nou (Gironella),
amb un nou projecte museogràfic
en marxa.

Un altre és la xarxa de punts CAT
de Catalunya, sota l’impuls del
Departament d’Innovació, Universitats
i Empreses, que inclou les políti-
ques de turisme. Un punt CAT és
un Centre d’Acolliment Turístic
(amb un joc de paraules no gaire
original), i en aquest mandat se
n’han previstos deu, de caràcter
temàtic, representatius de la histò-
ria i la personalitat nacional de
Catalunya, que, a més de contex-

9

9 Museu de Badalona. Jardí. Panoràmica. 
Fotografia: © Antonio Guillén.
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tualitzar un fet històric, també han
de promoure el turisme, l’artesania
i la gastronomia de la zona. Ja se
n’ha inaugurat un, el juny de
2009: el de la Cella Vinaria de
Teià, ubicat a la vil·la romana de
Vallmora, dedicat a la romanització
(en aquest número de Mnemòsine
n’hi ha un article específic). Un
dels que està més avançats és el de
Puigcerdà, destinat a interpretar el
Tractat dels Pirineus. El pressu-
post del punt CAT de Puigcerdà (de
300 m2) és de 800.000 euros, i el
dels deu CAT projectats, de 5 M. d’eu-
ros. La xarxa de punts CAT, a part
dels de Teià i Puigcerdà, estarà for-
mada pels de Sallent (sobre la indus-
trialització), Tortosa (religions), Ripoll
(Guifré el Pelós), Vilajuïga (pelegri-
natges), Les (Occitània), Montblanc
(corona d’Aragó) i Berga (la Patum i
les festes populars). El conseller
Huguet també va anunciar, l’octu-
bre de 2009, que a Llívia s’hi cons-
truirà un centre d’interpretació
dels comtes de Cerdanya, concre-
tament de l’abat Oliba.

També s’estan promovent, en el
marc dels parcs naturals, centres
d’interpretació de la natura que
sovint inclouen el patrimoni cultu-
ral. En posarem un únic exemple:
el del Montsec, al municipi d’Àger,
que el Consorci del Montsec comen-
çarà a construir a inicis del 2010.

I, finalment, ens queda parlar del
Memorial Democràtic. Aquesta insti-
tució, creada per llei el 2007 pel
Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la
Generalitat, té finalment la seu a la
via Laietana de Barcelona, amb una

primera fase oberta al públic des de
març del 2010. En qualsevol cas, la
càrrega patrimonial del MD residirà
en la xarxa d’espais de memòria que
s’estan rehabilitant per tot el territori,
a iniciativa dels ajuntaments, i amb el
suport de l’ens. L’únic centre de la
xarxa qualificable com a museu és el
Museu Memorial de l’Exili de la
Jonquera, que ha estat inaugurat el
2008 (el tractem monogràficament en
aquest número de la revista) i que va
ser assessorat inicialment pel MHC i
el Departament de Cultura. Els espais
de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) ja
compten amb quatre centres d’inter-
pretació i amb bastants llocs històrics
visitables. Al del Pinell de Brai (Les
veus del front), obert el 2005, s’hi han
afegit, el 2008, el de Batea (Hospitals
de sang), Corbera (115 dies) i Vilalba
dels Arcs (Soldats a les trinxeres). A
la resta del país, s’han obert altres
centres d’interpretació. En el 2007
foren el del memorial de l’Exèrcit
Popular de Pujalt, el Parc dels
Búnquers de Martinet i Montellà, i la
Presó-Museu del Camí de la Llibertat
de Sort. També s’ha museïtzat el turó
«el Merengue» (Camarasa). 

Altres centres d’interpretació estan
en marxa, com el nou centre de
Pujalt, el de la Pobla de Segur
(sobre la Guerra Civil als Pirineus)
i el de l’Aeròdrom i Refugi dels
Serrals, entre els Monjos i la
Ràpita (sobre l’aviació republica-
na), on s’ha col·locat la primera
pedra el novembre de 2009.

A MANERA DE FINAL

No hem pretès fer un inventari com-
plet –de segur que ens hem deixat
projectes– ni un estudi qualitatiu i
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quantitatiu de les innovacions
museogràfiques del país. Però podem
estar segurs d’una cosa: aquest article
posa de manifest una més que nota-
ble eclosió d’ofertes museogràfiques
que fa que ens haguem de replantejar
el vell concepte de museu i qüestio-
nar la mateixa legislació que els
regula, amb el Registre de Museus al
capdavant. La proliferació de noves
propostes museogràfiques sense estu-
dis de viabilitat i de sostenibilitat,
sense polítiques de comunicació i
sense les adequades previsions de
personal i manteniment, posa en evi-
dència la necessitat d’una planifica-
ció valenta en matèria de museus i
una acció decidida de coordinació
entre les administracions. Mentre  es
fan nous museus, alguns centres regis-
trats continuen esperant en va recur-
sos i actuacions modernitzadores, i
altres col·leccions obertes al públic,
preexistents, romanen fa anys fora

del Registre de Museus per manca de
mitjans. En els anys 2008 i 2009 són
8 els nous centres que han accedit al
Registre: el Museu de Lleida Diocesà i
Comarcal, l’Ecomuseu–Farinera de
Castelló d’Empúries, el Museu de les
Mines de Cercs, el Museu del Mar de
Lloret de Mar, i el Museu Municipal
de Montmeló (tots cinc el 2008), i el
Museu Municipal Joan Abelló de
Mollet del Vallès, la Casa Museu
Verdaguer de Folgueroles i la
Fundació Palau Centre d’Art de
Caldes d’Estrac, el 2009. 

Esperem que tota aquesta gran
oferta de nous museus i centres
d’interpretació que hem esmentat
serveixi per potenciar de veritat el
patrimoni cultural del país i per
incrementar el nombre d’usuaris i
coneixedors d’aquest patrimoni.

10. Museu de Granollers. L'edifici: arquitectura i
espais. 2008. Fotografia: P. Cornellas.

10
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Al llarg de 2009 es van celebrar un
seguit d’actes per commemorar el
centenari de la Junta de Museus de
Catalunya, fundada l’any 1907,
amb la voluntat d’apropar la figu-
ra de la Junta al ciutadà, i no
només als professionals. Una cele-
bració que pretenia explicar la for-
mació i l’evolució de la Junta, des-
tacar la seva acció en l’adquisició i
el rescat del patrimoni a Catalunya
i el seu paper en la formació i con-
solidació dels museus catalans.
Però també aprofitar la celebració
dels cent anys de la Junta de
Museus per generar reflexió i debat
sobre el passat, el present i el futur
dels museus catalans i la seva
organització.

La proposta de commemoració va
partir de dues entitats vinculades
als museus i dels seus professio-
nals. L’abril del 2007 els companys
de l’associació Projecte 58 propo-
saven a l’AMC organitzar un seguit
d’activitats per celebrar l’efemèri-
de. També, fa poc més de vint i
cinc anys van ser els professionals
del museus, concretament l’Associació
de Treballadors de Museus de

Catalunya (ATMC), precedent de
l’actual AMC, qui reclamava la
recuperació de la Junta de Museus
com a ens per liderar i participar
del procés de reorganització dels
museus de Catalunya, justament
recent recuperada la democràcia.
La Generalitat de Catalunya la
recollia i la feia seva i, en el marc
de la Llei de Museus del 1990,
refundava l’actual Junta de
Museus de Catalunya amb noves
competències i noves formes de
organització i participació.

La proposta de celebració del cen-
tenari de la institució també va
trobar en la Generalitat –i concre-
tament en el Departament del
Cultura i Mitjans de Comunicació a
través de la Direcció General del
Patrimoni– i en la mateixa Junta
de Museus la resposta i l’entusias-
me  per a la commemoració. Amb
la finalitat d’organitzar els actes es
va crear una comissió oberta, dele-
gada de la Comissió Executiva de
la Junta actual, participada per
representants de totes les institu-
cions implicades en la història de
la Junta de Museus al llarg d’a-

Commemoració del centenari de la Junta de Museus
de Catalunya: cent anys en l'organització dels museus
catalans (1907-2007)

CARME CLUSELLAS
Presidenta de l’Associació de Museòlegs de Catalunya
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quests 100 anys, en la qual –i ho
hem d’agrair– van continuar parti-
cipant activament l’AMC i
Projectes 58 en la preparació i
coordinació dels actes 

FENT MUSEUS, FENT PAÍS

Fent museus, fent país va ser el
lema finalment triat per englobar
el seguit de propostes commemo-
ratives i formava part de la imatge
gràfica creada per l’efemèride.
Alhora, es va crear un  web propi a
www.gencat.cat/cultura/juntade-
museus  a la pàgina principal de la
Direcció General del Patrimoni
Cultural, que va anar recollint i
informant de totes les activitats
celebrades amb motiu del centenari.
Unes activitats a les quals es va
convidar a sumar-s’hi a tots els
museus de Catalunya i que van
trobar resposta en activitats
paral·leles organitzades per dife-
rents museus que es van afegir als
programes. Més de vint activitats
commemoratives que podeu veure
a continuació.

La primera, que va donar el tret de
sortida a tot un any de commemo-
racions, va ser un acte institucio-
nal i acadèmic a la sala de la cúpu-
la del Museu Nacional d’Art de
Catalunya el dia 22 de gener de
2008. L’acte va comptar amb una
conferència de l’arquitecte Oriol
Bohigas, amb el títol De la tradició
a la modernitat, als museus, amb
l’assistència de prop de dues-cen-
tes persones, i sota la presidència
del conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació i representants de
l’Ajuntament de Barcelona i de la
Junta directiva de l’AMC.

Una activitat precedent havia estat
l’editorial de la revista trimestral
Informatiu Museus, núm. 77, corres-
ponent a la tardor de 2007, a càrrec
de Ramon Sagués, on s’oferia una
reflexió sobre el present i el futur
de la Junta de Museus de Catalunya.

Una activitat posterior va ser la
celebració del cicle El cinema va al
museu, a la Filmoteca de Catalunya,
del 16 al 23 de març de 2008, amb
vuit sessions1 i un total de 1056
persones assistents.

També es va produir, per encàrrec
de la Direcció General del Patrimoni
Cultural, un documental de 30
minuts sobre els 100 anys de
MUSEUS, dirigit per Joanna
Pardos i a càrrec de la productora
Paral·lel 40 que es va emetre pel
Canal 33 el diumenge 18 de maig
de 2008, coincidint amb el Dia
Internacional dels Museus, i per
Barcelona TV el dia 7 de juliol de
2008. També es va emetre  a través
de nombroses emissores locals i
se’n va fer una edició en DVD, que
va ser tramesa a tots els museus i
col·leccions que van manifestar el
seu interès pel tema.

Una de les activitats centrals va ser
la producció d’una exposició que
es va presentar al Palau Moja del 9
de juliol al 28 de setembre de 2008
amb el títol Fent museus, fent país.
Cent anys de la Junta de Museus
de Catalunya, comissariada per Jordi
Padró i produïda per Calidoscopi.
L’exposició, de la qual es va publi-
car un ampli report al web
www.patrimoni.gencat.cat, incor-
porava algunes obres emblemàti-

4

1 Es van projectar els següents films: Jorge el
curioso, de Matthew O’Callaghan; Las cajas espa-
ñolas, d’Alberto Porlan; La hora de los valientes ,
d’Antonio Mercero; La mòmia, de Karl Freund;
Thorvaldsen, de Carl Th. Dreyer; Viure a
l’Hermitage, d’Aliona Van der Horst; Dopo mezza-
notte, de Davide Ferrario; Vértigo, d’Alfred
Hitchcock; El arca rusa , d’Alexander Sokurov;
Noche en el museo , de Shawn Levy; i Viatge per
Itàlia, de Roberto Rossellini. 

1, 2, 3 i 4. Diversos aspectes de l’exposició Fent
museus, fent país. Cent anys de la Junta de Museus
de Catalunya. Fotografies: © Albert Sierra.
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ques del Museu Nacional d’Art de
Catalunya i del Museu Picasso i va
ser visitada per 3.072 persones.

En el marc de l’exposició, Francesc
Fontbona, membre numerari de
l’Institut d’Estudis Catalans i de la
Reial Acadèmia Catalana de Belles
Arts de Sant Jordi, va pronunciar
una conferència al saló del Vigatà
del Palau Moja de Barcelona el dia
25 de setembre, amb el títol Junts
per fer els museus: centenari de la
Junta de Museus de Catalunya, que
va comptar amb prop de cent-qua-
ranta assistents.

Alhora, es van editar tretze mil fulle-
tons que es van distribuir a l’exposi-
ció Fent museus, fent país al Palau
Moja i al Museu Nacional d’Art de
Catalunya, on s’hi havia instal·lat un
cartell informatiu sobre la Junta de
Museus i es van col·locar un seguit
de cartel·les explicatives a una vinte-

na d’obres o col·leccions del MNAC,
seleccionades per oferir un recorre-
gut de visita –en paral·lel a l’exposi-
ció del Palau Moja–, en ser les peces
més significatives de la història i ges-
tió de la Junta, i que avui formen
part del fons del MNAC. 

Altres Museus de Catalunya van
organitzar diversos actes. El Museu
d’Art de Girona va organitzar la
projecció, d’accés lliure i cada 30
minuts, del documental 100 anys
de MUSEUS, enregistrat amb motiu
del centenari de la Junta de
Museus de Catalunya. El Museu
Episcopal de Vic va dedicar l’expo-
sició temporal El cel pintat. El bal-
daquí de T ost al centenari de la
Junta de Museus de Catalunya, del
12 de juliol al 16 de novembre de
2008. El Museu Marítim de
Barcelona va organitzar una expo-
sició, del 17 de juliol al 9 de
setembre de 2008, amb els objectes

5

5 i 6. Acte institucional i acadèmic a la sala de la
cúpula del MNAC que va iniciar l’any de commemo-
racions del centenari de la AMC. Fotografies: 
© Albert Sierra.
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adquirits per la Junta de Museus
entre els anys 1937 i 1959 i dipo-
sitats en aquest museu. 

Els Amics dels Museus de Catalunya
van organitzar un acte al saló del
Vigatà del Palau Moja de Barcelona,
amb una conferència del subdirec-
tor general de Museus, Daniel Solé,
i la projecció del documental 100
anys de MUSEUS, el dia 29 d’octu-
bre de 2008, amb l’assistència de
vuitanta persones. I la Reial Acadèmia
de Bones Lletres i la Fundació
Folch i Torres, conjuntament, van
celebrar un acte amb el títol
Joaquim Folch i T orres: passió i
acció, que va tenir lloc al Palau
Requesens de Barcelona el dia 17
de novembre de 2008, amb la
intervenció de Mercè Vidal, pro-
fessora titular del Departament
d’Història de l’Art de la UB, Ramon
Folch i Camarassa, escriptor, i Oriol
Bohigas, arquitecte i president de

l’Ateneu Barcelonès; va gaudir de
més d’un centenar de assistents.

Finalment, i com a cloenda de la
commemoració –i per servir de
referència en el temps esdeveni-
dors– es va editar el llibre Cent
anys de la Junta de Museus de
Catalunya. 1907-2007 que resu-
meix els cent anys d’història d’a-
questa institució.  El llibre, editat a
càrrec de Publicacions de l’Abadia
de Montserrat i prologat pel conseller
de Cultura i Mitjans de Comunicació,
incorpora  textos d’Andrea Garcia,
Maria-Josep Boronat, Eva March,
Lluïsa Sala i Josep M. Trullen,
cadascun d’ells desgranant les
diferents etapes de la Junta, des
dels seus antecedents fins l’actua-
litat. L’acte de presentació del lli-
bre va tenir lloc el 13 de gener de
2009 al saló del Vigatà del Palau
Moja, amb la intervenció dels
autors, en un acte presidit pel con-

6

7

7. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
en el discurs d’inauguració de l’exposició Fent
museus, fent país. Cent anys de la Junta de Museus
de Catalunya. Fotografía: © Albert Sierra. 

Cròniques2  27/4/10  07:55  Página 169

,. 
Ft 
F ~ 



170
COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA JUNTA DE MUSEU DE CATALUNYA (1907-2007)Crònica

seller de Cultura i Mitjans de
Comunicació.

PER CENT ANYS MÉS!

La commemoració del centenari de la
Junta de Museus va coincidir pràctica-
ment amb la presentació del nou Pla de
Museus de Catalunya, a càrrec del con-
seller de Cultura i Mitjans de
Comunicació. Una proposta que, lluny
d’altres valoracions, significa novament
als museus com a peces cabdals a l’ho-
ra de fer país i posa de manifest la par-
ticipació activa que ha tingut la Junta
de Museus de Catalunya en l’elaboració
de les noves propostes del Pla de
Museus. Accions que creiem que cal
continuar emprenent. I són les que
podrien donar resposta a un seguit de
preguntes que com a col·lectiu profes-
sional ens fem i haurem de respondre’ns
en els temps que venen.

Qüestions en la línia de si la Junta
actual gaudeix de l’autonomia i de les
competències necessàries per assolir la
seva missió i els seus objectius; si és
suficient la dedicació actual dels vocals
de la Comissió Executiva; si la Junta ha
de ser un organisme consultiu o propo-
sitiu i si ha de disposar d’una estructu-
ra executiva i de gestió i d’un pressu-
post propi o quina és la relació que ha
d’establir amb Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts (CoNCA).

L’AMC manifesta novament la
necessitat de valorar el paper de
Junta de Museus en l’àmbit de la
museologia, en un moment de crea-
ció i generació de noves estructu-
res de gestió i organització en el
marc de la cultura catalana. Alhora
que cal replantejar-ne la seva fun-
ció i activitat de futur en una tasca

que continua essent avui encara
necessària: l’organització i planifi-
cació, així com el seguiment del
museus a Catalunya.

Es per això que, coincidint amb la
segona edició dels Premis de
Museologia de Catalunya que ator-
ga l’Associació de Museòlegs, el
Jurat dels Premis va creure molt opor-
tú concedir un Premi Extraordinari a
la Junta de Museus de Catalunya.
Un guardó que –en la modèstia
d’aquests premis–,  volia posar de
manifest, des de la professió, el
reconeixement a la Junta de Museus
de Catalunya pel seu treball i el
seu impuls des dels inicis en la
configuració i organització del
panorama museístic de Catalunya;
per l’excepcionalitat d’una trajec-
tòria ininterrompuda de lideratge
en la protecció i la salvaguarda del
patrimoni cultural català; per la
defensa d’aquest patrimoni i per la
seva protecció i salvaguarda en
temps de guerra; per l’impuls i la
creació d’una xarxa d’equipaments
museístics d’alt nivell i d’institu-
cions dedicades a l’estudi i la con-
servació del patrimoni; per la seva
voluntat constant i decidida per
incrementar, recuperar i protegir el
patrimoni, i fer-ho des d’una visió
institucional i nacional. I, a l’en-
sems, com a reconeixement a totes
les persones, personatges, polítics,
intel·lectuals, artistes, col·leccio-
nistes, etc., molts d’ells pioners de
la museologia a Catalunya, molts
d’ells – per la seva empenta, el seu
entusiasme, la seva voluntat, la
seva constància, la seva decidida
acció... – referents avui i sempre
per a la nostra professió.
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“EN ABSOLUT HAURIA POGUT AFIRMAR QUE ALS SEIXAN-
TA-SET ANYS FARIA EL QUE AVUI ÉS LA FUNDACIÓ”

La inauguració de Can Framis culmina el Projecte
Art de la Fundació Vila Casas, que ja disposava de
les sales VolART i VolART2 a Barcelona, Can Mario a
Palafrugell i Palau Solterra a Torroella de Montgrí.

Antoni Vila Casas té avui setanta-nou anys i una tra-
jectòria personal i professional difícil de resumir.  En
fer-ne trenta, va fundar Laboratoris Prodes SA, empre-
sa del camp farmacèutic, que més tard es fusionà amb
Laboratoris Almirall i esdevingué un gran èxit profes-
sional. Gràcies a la seva professió, Antoni Vila Casas
va poder invertir en allò que tant li agradava: l’art
contemporani català. 

El seu caràcter crític, emprenedor i generós, l’impulsà,
l’any 1986, a la creació de la Fundació Vila Casas, que
avui treballa en dos eixos ben diferenciats: el sociosa-
nitari, amb el Projecte Salut, i l’artístic, amb el Projecte
Art, que disposa de cinc espais expositius i una filoso-
fia basada en la promoció i la difusió dels artistes con-
temporanis catalans. El passat mes de juliol, la
Generalitat va premiar la Fundació amb el Premi
Nacional de Patrimoni Cultural per aquesta tasca.

Parlem amb Antoni Vila Casas, creador de la
Fundació Vila Casas i responsable del Projecte Art
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Antoni Vila Casas, empresari 
farmacèutic i promotor d’art
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El passat mes de juliol va rebre el Premi Nacional de
Patrimoni Cultural que atorga la Generalitat.  Ja ha
decidit com invertirà els 18.000 euros amb què ha
estat guardonat el seu projecte?

V. C. Ho vaig pactar el mateix dia que em van dir l’im-
port del premi, tot i que vaig haver-hi d’afegir diners.
Vaig adquirir una pintura de Guinovart i vaig haver de
sumar-hi el doble de l’import del guardó.

Per què l’art contemporani català?

V. C. L’interès per l’art contemporani ha estat una
constant en la meva vida, i m’ha aportat molta satis-
facció, ja que he tingut l’oportunitat de visitar molts
tallers i seguir els processos de treball de molts artis-
tes. El fet que siguin autors catalans és únicament una
qüestió d’admiració i de respecte per l’art del país.

Quin paper creu que juguen les fundacions privades en
contraposició als museus públics quant a la museogra-
fia i el seu sistema expositiu? Aporten diferents valors
i/o coneixements?

V. C. Jo no li ho puc dir perquè cada fundació té diferents
objectius i característiques. El que sí que li puc manifestar
és el que vull que aporti la meva: exposar els fons d’art en
uns espais amb tradició i que tinguin història, que facin
atractiva l’obra dels artistes catalans contemporanis; donar
premis cada any; fer exposicions dels creadors del fons;
recuperar els que es mereixen un reconeixement per la
seva trajectòria; editar catàlegs de tots, etcètera. 

Les col·leccions responen directament al seu gust perso-
nal per l’art, que dóna com a resultat un fons molt hete-
rogeni. Podríem dir que els cinc edificis expositius l’or-
denen en les tècniques artístiques més actuals?

V. C. En el fons d’art hi ha obres de diversos estils i
cronologies, i aquest fou el motiu pel qual vàrem deci-
dir disposar les disciplines que l’integren en els dife-
rents espais expositius. Penso que la combinació entre
continent i contingut dóna com a resultat una visió de
l’art contemporani català molt interessant.

174 ANTONI VILA CASASEntrevista
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1 Guinovart. Sense títol. Fotografia: Pere
Pratdesaba.

2 Antoni Vila Casas. Fotografia: Pere Pratdesaba.

3 Can Framis. Lateral. Fotografia: Pere Pratdesaba.
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El gust personal a l’hora d’adquirir obres d’art l’a-
plica també quan escull l’edifici que vol rehabilitar i
convertir en continent del seu fons?

V. C. Exactament igual, però ha de ser un edifici que
tingui una història de país i rememori la burgesia, la
noblesa, la indústria tèxtil, la del suro..., que pugui
reforçar la identitat del que és i ha estat Catalunya. 

La majoria dels escollits són antigues fàbriques tèx-
tils. S’hi amaga cap motiu personal?

V. C. La família havia estat tèxtil, i fou aquesta indús-
tria la que va fer que Catalunya fos forta a principis
del segle passat des del punt de vista econòmic. 

Com valora, pel que fa a les exposicions, un edifici
nou d’un de rehabilitat que encara conserva la seva
estructura original?

V. C. Miri, jo he anat adquirint edificis, fent a poc a
poc els espais, haciendo camino al andar . Si hagués
pogut, n’hauria construït un de gran amb les tres dis-
ciplines que conformen la col·lecció –segurament hi
hauria estalviat parts–, però va sorgir la possibilitat de
realitzar-ho així...

He llegit que el Projecte Art consisteix a potenciar
artistes contemporanis catalans que visquin i treba-
llin a Catalunya. Això ex clou els que van néix er a
Catalunya però que han buscat sort a fora?

V. C. No, jo potencio els artistes que són catalans, visquin
o no visquin aquí, i considero catalans els que viuen i tre-
ballen a Catalunya, com diu el president Pujol. 

Per què no li agrada la paraula ‘mecenes’?

V. C. No m’agrada perquè considero que, segons com
es digui, pot semblar una mica pretensiós. 
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Recorda quan i quina va ser la primera obra que va
adquirir? Es podia imaginar que tot desembocaria en
l’actual Projecte Art?

V. C. Sí, una escultura de Sergi Aguilar, als vint-i-qua-
tre anys. En absolut hauria pogut afirmar que als sei-
xanta-set faria el que avui és la Fundació.

P. Entre pintura, escultura i fotografia, amb quina
tècnica es queda?

V. C. Amb l’escultura, tot i que és difícil escollir-ne
una... Totes tenen el seu moment i la seva història.

P. La crisi afecta a tothom?

V. C. Sí, sense cap dubte. L’artista, el col·leccionista, les
galeries i l’art en general. 

P. La cultura és a l’abast de tothom, però no interes-
sa igual a tots els segments de la població. Quin creu
que ha estat o és el motiu d’aquest desinterès? I de
qui és aquesta responsabilitat de canvi?

V. C. La preferència de la gent és per allò que entén, i
no comprèn una cosa si no la viu o l’estudia. El motiu
és que la gent prefereix les coses fàcils. El camí de la
vida avui és molt dinàmic i la cultura s’ha d’ensenyar
a l’escola. 

P. Creu que la difusió de l’art i la cultura és una tasca
oblidada?

V. C. Penso que els mitjans de comunicació hi tenen
molt a dir; probablement, ens trobem en un moment
en què cal replantejar què volem i cap a on anem.

P. Amb la inauguració de Can Framis considera tan-
cat el Projecte Art. Li’n queda algun per al 20 10?

V. C. Sí, ara el que toca és idear activitats que com-
pletin el de Can Framis. Això es farà en el 2010, i des-
prés continuar la línia de la Fundació: fer país amb els
nostres artistes, amb l’ajuda de crítics, col·leccionistes
i mitjans de comunicació. 
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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. L’Associació de Museòlegs de Catalunya, com a editora, pot
suggerir esmenes o excloure aquells articles que no assoleixin el nivell requerit.

Presentació del text:

El text ha de presentar-se en folis DIN A4 de 30 línies de 70 espais cadascuna, en suport informàtic (format PC) i utilitzant
el tractament de textos Word. 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 primer cos, nom de l’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 parèntesi. 

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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