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editotial 

El~ µrofessionals dr muscus l lcs lns1i111cio11s palrimonials de Caialunya nccc:ssiti1w111 

la complacn,a i l'ajm deis rléus pc.r c.ndcgar u.n projcc1c ,•,ditorial tl'aquc:stcs carnrn'

ristiqul'S, que pre1en, en cssi:ncia. omplir l'imponant buh hibliografíc cxis1eut a 

Calalunyu en puhlkacinns cspccialhzadcs en muscologia i museogralia de cari,ctcr 

pcriudic. Necessitrm poder dclxar constáncia grillil'<I i do,=nmernal deis avl'/1,0~ 11uc 

h,1 cxpcrimemat i cxprrim¡•nia la noma prufrssió, poder coni'ixer les realitiadons 

més dcstacadl'S i innovadun·s kn tctniques i ronceptes}, dehatn.· les qücstions que se 

suscitcu, cls probll'l11l'S cxistcnis, l<•s pnssihlcs s,1luciuns ... Per arxó r11coma11cn1 la 

noma revista a Mneml>sine i manllevcm el 110m de la deessa grega que ¡,crsonific:t 

la mcmbria i 11uc, alhora. tls la nrnrc dt· tot1•s les must>s, unes tlivlnitats a les <1uals 

Fm1ül'nr111e111 hl'm d'anulir )ll'r inspirar-nos i résoldre -~l>Vint alllb niés irn:igin¡ició 

qur r\'cursus-cls rcptt-s que rons1antmt•n1 st•'ns pla111tgc11. 

i'ortávrm massa auys sc11sc cap puhlkacló al nos1rr pais. de comingu1s ge11eralis1es, 

on els proFc.ssionals cu ac1iu i cls íuturs musrólrgs pogu,rssin comunicar-se. tra,1s

mr1re el resultai de ks Sl'WS ÍIIVl'litil(adons. del sru 1rchall, cls scus aeguits o, sim

plement, la seva nJJinió rn qücs1ions rclal'ionades nmb l'i1mhí1 de ltéball que els es 

propi. Ens han precedit alguocs publirndons similars a lln f)Ue avui ns prese111cm, 

ptró, maJauradament, foren de vida l'Xtrcmadament rfimcra. Dcsprcs va venir el buh. 

1 encara son n'ha tingm el sccror d'alguues publiradon~ d1~ musrus cntala11s de terri-

1ori i algunes altres iniciatives ¡i1111tuals que, su11crant molles dilit·uhats. han pogu1 

lnclourc a les scves pagines alguns anides i cstudis sobre muscologia o han pern1és 

cdilar monogralies especifiques. 

I.R grnvc1a1 de la si1uaríó e.ns obligava a mourl''ns. a fl.'f 101s els possihles pcr fer un 

pas cndavant i solucionar un problema 11ue cns preocupava seriosanl('nt. Pcrque crem 

plcnamen1 consl.'itntS que mantrnir un dHiéi1 d'aqucs1es carac1erís11qurs signilicava 

un fre al dt-senvolupnmcr11 -leork i practic-de la 11111sl'ok1gia a Ca1alunya (una dis

ciplina en la qual el nos1re país. fa anys, havia cstat capdava111tra). al rnargc deis pcr-



judids que suposava per aJs musci>lcgs en l't'.Xcrcid dt llur 11ascn i en la seva formneió i. en 

logica conscqílencia, per a les instituciQns on es dt'S~nvoluf'a aquesta tasca prníf.'Ssfonal. 

Amh ar¡ucs1 ohjectiu, des tlcl Muscu d'His1ória de Carnlunya i l'Associació de 

Musci,lcgs de CaraJunya e~ vnn inieiar un scguh de rcu.nions f converses que, avul. 

pcr a sarisfacció de 101s, culminen 11mh In prcscnt:i1cíó del primrr número de 

M11rmósi11e, una revfs1a e~pecialitzada que desi1gcm que pugui sa1isfer les l!Xpcctari

vcs del ser1or i que, mantenint una pcriodichat cs111hle, 1rns perme1l, si més no, recu

perar l'stams c¡uo de Lemps enn:re, que no hauricm d 'havcr perdut. l.cs sinergi~ 

-expresslo avui can en vaga- han dona1, en aques1 cas, fruits posilius. En un llcn

guatge més planer. afxi> .~ignifica que. a més n més d'una cordial i profitosa en1esa, 

hem d'agrair a molts col·legues nostres que hagin roha1t 1cmps d1• les sevcs densts 

agendrs de 1reball (i també hon:s de son) pcr rsmer~ar-1,o, benévolamen1, a fer reali-

1a1 aquesia revista. 

Espercm que umb aqucs1a inicia1iva conjuma del Museu d'Hlstória de Catalunya i de 

l'Associadó de Museólegs de Cat.ilunya. el buit bibliogr1alic en museologia al nos1re 

país no es pugui 1ornar a donar, Esperem, 1ambcl. que a1mb el lemps i amb les apor

tacions, critiques, comentarls i suggeriments dt'ls lecto,r.;, M11emósi11e progressiva

n\em milloñ i es perfecdoni i. sobrctot. esdevinguí una eiina úLil a la professió. Perqué 

la nostra revista neix amb la volunm de sumar tiSÍOf\OS i iHusions, i11divíduals, de 

tots aquells que, a Catalunya, trebalkn en J'ambit deis museus. Lluny de nosaltres. 

dones. la més minima voluntat de patrimouialitzar la iniciativa, que resta obena a la 

coHaboració d'aquclls que-, com nosaltrcs. aspirem a lh que cls museus del país 

siguin cada dia més un instn.1ment de difusió cultural, dt llcurc i dr consolidacló de 

la nos1-ra idtn1ila1 c0Hec1iva. 

C.,1os M1rf;J 

pteSidMI de l'lúsoclaCIÓ de M""'°"9> de c,r. lun¡'o 
J1um• Sobl"IU<S i C.,11/có 
dire<10, del Muse<, •1'H6t0/lil de G1r, r11nya 
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Mu,ruloglrn111r,rtr ni))· Au ,ir p,~orwpor rl 1,11r,n 
drl Ptll.ltri.dl u plidlf , fo ft; ttb l drJ dltl"l/1'10 \t rt 
trtm11,.ir,t10 adr<wodo t'II flJ ptr><"1ttariliJJ dr jiJ, .. 
'1!11.W alt(rft/f fil'tl ,- Ó '" r,fofr11rl1t. 1\/n Jt .. ,, Mlhl 

/órnudJJ ual~a 4t t ni:.i1 lo pu; f,a gmla Je JoJ 
muStOt ~ qwt 110 h ya dn qur srH 1gr,lflo. 
fo) flll'iiSM 4bp,o,ic1t dr la ,1r1tti!fa dr ttponr, rl 
1,hjrro aitrr111ir11. lo n;41J 1101 pt11#lit 1•Mfc llfll• 

no1tn dr tQ p.11 dt ma11rnr m11y 1il'a, 
W t.fpciiÍrlélCt) rtntpél{ljf<1 é,/rttr,I t'"11!fl!tf.\ f'(tri-

1,Jllda.lt'S v _¡n,tdr" m1tJ•ntlnt m r.qfflmd¡h 
;,,aJrld, Wo. A "'"'11do f'I n'}Xt-tado, _., iinttr 
l11lrrprludo rm11 r11mp,r,mr:te,\t r11 foi'TJr dt la ,a,. 

MU seus i cul1tura de la pau 

Opinió 

JUAN SURROC 1\ 1 SENS 
M115eol1•g 

Parlar de museus de la pau poi ponar t(1uiv0t-s. Un 
muscu de la ¡,au no poi quedar rcduH a cxposar una 
bandera blanca o signa!Ures de 1rac1a1s de pau. No es el 
que s'(')(posa, !;inó el discurs muscologic el que fara que 
un rnuscu sigui forjador de la cul!Ura de la pau. Estarem 
d'acord qu~ ex posar mlomc1s es possibk que dcixi indi
fcrcm i. rn canvi. una bona ins1aHació uiiliizani am1a
mc111 poi aconscguir la descobcna més redxida pcr no 
caurc en crrors. passats. Muscológkamcnt rns ha de pre
ocupar J'imc.rc:s del maicrial cxpos.11. la for,a del discurs 
i el trac1aruen·1 adc<¡uat en In prescniacíó de fcirmules 
altematiws a la Violencia. No ho ohlldcm: cap museu 
poi pre1endn' insiaHar-sc en una insípida. indoloro i 
inodora ncurrnilíta1. 

La história no poi oblidar les barbañc-s del passat, pC!ró W 
ha molles mancn.'S de fer arribar a les noves ¡¡cncracions 
mla ma1cixa rcaLi!al. Si parlcm de guerres. de postguem:s 
i de pcríock-s d 't111regucrrcs com una dina1liica continua 
lmpossiblt> de urencar. com la si111ació uorm;,J de la ln11m1-
ni1:11. no oh1indrcm mai la pau cstiblc. pc.rque pcnsarcm 
que les ilnsics ¡gucrrercs de la humani1a1 ens aboquen dt> 
manera inc11itablc a una l?Spiral de noves gucrrcs. L, con
lUctiVi1a1. Viokma o no, es inhcrcnt a la persona huma
na, pero tenim capacila1 per resoldre i donar sonJrla posi
riva als conflictcs. 

Afonunadamem els museus segucíxca complint la 
missió d'es1udli i de recerra que se.mpre han 1ingu1, 
pero ja ningu questiooa que són tambe insthucíons de 

• HIAk ! llkkUC,\ 1 >t~> 



11obuda I tle diákg, llocs n1,ropi:ib 1,cr l'Úurar, prr 
1nterpcH;ir i 11üt•stionnr ds vi~ilaats. Cap museu té la 
wrírn1, com diu un Mis rnillors dircc:wrs ele museus, 
lfolal)d A11,i11: "El muscu, un llm• M cul111rn nmcntic, 
no sap com¡mnar-,c com cl lloc de la cm esa. El pcn
sarnent, l'art, la his1oría 110 11enanycn al l'amp cl1• In 
cer1es11·. És 1·11 el cluhtc on nci~ el curwcucitnenl de la 
propia limitaci(i i 1a,11hr a travt'S d'aquL-sl hcim apr~n a 
respectar 1,ersonl'S 1 cullurcs. 

L'ofcrta musdsttca s'ha anal ampliant duran¡ ks 
darrcrcs dt'C.itks. No es rc.s cslr;,ny. dones, qur alguns 
musc11s Hnguin In pau corn a 1crua1ica especifica. De 
muscus relacional~ amh la ¡¡au n'hc visita! 1111s 
1111ants arrcu d1•I món T a In mcva mnocra d'cn1cndre 
en fan faha mutis rues encara. N(l bi ha 1111.1 sola fór• 
mula rtc mc:1ar la 1rnu. la gr/tria deis muscus t's que 
110 n·hi lrngi dos d·iguals. A Chicago, prr exem¡1k, en 
trobem un d·cs¡,eciallrz,n crr obn·s d'an relacionadcs 
ami! la pau; a Los Ángeles, l'I dr la "rolcráncia", sobre 
qilcs1io11s 1kl racisme; alfr,·, t1·11c11 el scu rocus a 
rccollir la mcmor1a dt• batalles 1111c hom vol ~vilar de 
rl'pCtir. El tema de l'holocaus1 t's ohjrc1e dºatendó ¡m 
part d'alguns borrs ccrnrcs: lfoustorr, Frankfun, 
Juusalcm són ciutats que tcrwn museus sobre la 
tema rica. 

AJ Javó, 1111 ¡,al, qu~ ha esta, t•spccialm,·nr vfotirna ele 
In violencia. és 011 mes prolifrrttl n,uscus tkdicais a la 
pau, Pors escenaris 111'ha111·011u11ogu1 1am com d Pare 
de I¡¡ Pau a Híroshlmn. L'impac1e de In llrinte.ra bomba 
arómica ~s un 1es1imonl r¡uc fa venir pcll de galliua, 
l'.11 aqudl ¡,are vaig ohs1•rvar vells, arnh seqüclcs cvf
dcnts el'nq1wlln malvada hcJntha, que expllcavrrr a 
infaa1s i jnvc5 tes con~l~lílCrtdl'S n1·fastes que h;1vla 
11rovoca1 en lrs scvcs vicks. A clifcrc,us pu nis dl'I pare 
hclm hi va l!ip11si1a111 pa¡iers 1k lots rnlors 11-rhallats 
mnl, la tl·cuil'a de l'urigami, fins n fct-nc 11llcs cnor
nws. vrritahks n1un1anyrs a manera d"oírcna i record 
a les vfceim1·s d'una de les rué'S csgarriíoscs hog1irics 
humanes. El Muscu M1•1110rial el,· la Pau que hi ha al 
costac, amb e.xpliraciotlli i peces 11uc rcrordcn el fd, 
acaba pcr convenir d visirnnr en rrn trchallactor aclill 
per nu vcurc mai rney res s~mblant, 

Opinió 

Pcl gcnN di· 2003 vaig lcnír l'r1portuni1ar d'assistira la 
i11augu.ració dl'I Museu de la Pau de Gcmlka. Deixc11-
me dir que e:s ue\ mnlt bvn muscu, 11cnssari. am~ visíó 
fresca. atractlv;,, v11k111a i que fara mnh de hr a 
Euskadi en particulari a 101s cls vi5i1ants, sigufn d'on 
s1gu1n. Aixi mawí.x, cf primc.r de maig es va inau,1urar 
1111 nnu mrrscu que rindJa cura especial de f'onll'nrnr cls 
Valor.s de la pau a p;1rti r del co11elxc111em1 deis pobks 
de les ducs ribcs cJI' la Mc<litcrran1a. Es 1rac1a de Can 
Ouimana, Centre Cultural de la M1•rtilcrr:inia, de 
Tormclla ti~ Mnn1grí. Són rxcmplcs diversos que pre
nen l'objcct i11 de la pau com un refere.nt birsic. 

Es ciar c¡uc ks escales, la literatura, la música l lcs arts 
plastiques i esceniques poden contribuir cfit•a~men1 
~cr aoar ubrim-rros d carni tic l;i rnhura de la pau. No 
obliclcm. µr1ro. 1111c rls museus lt'nt•n a lrs scvcs mans 
una l'Speclfil'itat que cnl mimar. É~ la folta incompa
rable de k-s peces úniqucs o deis cscenarís de le!$ cab
dnls. Per cx(:mple, per sentir en la prll l'lrorrur 11a1.í no 
hi ha res cl,nc visitar un carrlp ele cuncenlracící com 
Mauthausen o Dadtau. L'esccnari vcritablc ens fa 
rcviure µart di'! dolor com re.~ mrs ho nconsegucix. 
Alxí mateín, només J'ohjcct,• a111cn1ic cns perme1 
romunicar-110, .imh cmodó indescriptible amb l'ésscr 
humñ qúc v:a crear-lo. Una copia no respira, no vibra. 

Una hooa l'.>IJ>eriencia eli un musco cns rt~·uncilía amb 
l'espt'cie hun:cana fl<'rt1ut cus aµropa a l'activital i c;ipad
tar més ncat iva de l'~cr huma. És a11111'Sta experiencia 
sublim que pcm1ct a c111alst.'VOI muscu, sigui quina sigui 
la seva u•mir1 ka. aponnr utl hon strve1 a la pau. Una visl
ra a un musr:u no reporta cap bencfici nmcrial. És vcri• 
rar 11uc nin,.¡ll millornr.i c.:I Sl'U currículum, ni ohtindn't 
rxi1 ni poder. Pero en un m1m•u podl•m expt•ñmcmar 
aqul'Sts monucnts i11exµlkablcs, magirs gairche, de pau. 
Són viv~nck:; que nonr,'s 1cnim a l'ahasr a partir de mori
vadons ahso hnnmcnt gr.ltúites. 

F.n ac1ul-s1s elelstn.'S di('S en qué la pau no le la considera
ció que hauci a de lenir. els mustus no pod~n 11ul'tlar indi
l'erenrs. Ert, 1:al rcílc~ionat sobre d ttpus de mtt,eus que 
nrcreixcn un ~-u¡¡on ~IJl-'Cial l. alhorn. quins si,n cls 
rnuscus e1uc v·an en mmrn rl'a1¡11cs1 csp1·ri1 11ue fomenta la 
1,au. Encara ara t'S porlcn visitar museus o exposiciorlS que 



scmbrcn l'ou clr la ser¡¡ en mostrar <le marrtr.1 atr!IÍca lt~ 
vinulS d'un clctcnuinnt gmp (sempre é-s d propi) i la bar
barie d'alrres (nonnalmcnt el vcO. Són cls valors que ~ 
destlHen a 111ancra de cuniculum ocull i c¡uc e:; trommc
ten inwitablcrncnt a panir de qualscvol discur.; exposiúu. 

Lrs cxposicions tcmporals ,UTibrn al gran public i es ron
vcneixen en einrs que formen d"una o altrd manera. Pcr 
aquesta raó podm alTihar n ser objrm, de censura. Fa uns 
anys, a la seu cc.mrol del Sm'ilhsoninn. a Washingmn. 
s't:xposava la histórla de l'oest amcrlcá. Erc.n uns textos 
critics sobl'1: l'odissea americana, on l'heroi tradicional és 
sernprc el vaqucr I i'autihrroi, l'iud(gena amerlca. Va 
rebrc arncs ele senadors i d'una pan de la prcmsa. Van 
baver de rectificar el mis.~a1ge de l'exposidó pnc¡ui.-cls 
patroc.inadors amcnar,rvc.n de rt'duir les scvcs apona
rions. No toles les e.xposicions compromcscs 1enen scrn
blant fi. Encaro ara rccordo amh emodó una cxposició 
que va wrúr moh d'éxlt sobre cls ncns i la guerra al 
Museu de la Civililzació del Quebec. Tenia tama ÍOJ\a 
aquell espai! L\-spectador rebla impartes simultanis pro
vocalS per uns cnccna15 jocs de llums. d'olors 1 de sons 
que íeien que l'uperléncí11 c!S convertis e.n inoblidablc. 

Els muscus que tener\ la pau corn el seu objeetlu prin
cipal ban lingu1 l'enccrt d'organi1zar unes trobades 
pcrl/JdiquL'S que facilitctl l'intcrcanvi d'experiéncies i la 
cooperado per optimar recursos i resultalS. Duranr la 
primera setrnana de rnaig de 2003 va tcnir lloc a 
Ostendr (Bclgica) la Quarta Conferéncla lntemacíonal 
de Museus de la Pau amb panlclpacló de muscólcgs 
d 'arf\!u del món. Ben segur que e.Is assis1cn1S podrcm 
escampar l'objcctiu básic d'aqut'Sta Conferencia: ,Del 
record de la guerra a l'educal"ió per la pau.•. 

Per acabar, cho novamem un pcnsarnc_m de Roland 
Arpin que he escampat sempre que he tingut ocasió. 
Res trobo rnn c_nccnat com la scva deJinició del poder 
meravcllós deis museus per experimentar la pau, pcr 
fomentar la J)au. per convertir-nos en dcfcnsors de la 
pau: "El museu ha de pr<.>parar. suscitar irmanis mcra
vellosos, en 1¡ul> l'crnotió estrtica aconsegueixi acccdir 
a un ccn més enllá. Son aquells rnomenls en que se 
sem e.l pas deis imgelsl I nixo no té res a vcurc amb la 
riquesa de les coHeccions ni l'arqullectura faraonica!·. 

Opioló 





Els museus militars: 
muse"itzar la guerra, im1>ulsa~ la J)au 
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Poc cns lmaginilvcm. quan prcpar;ivcm aques1 primer numero de la revis
ta I drcidln:m el tema del dossier. tol el que hn arriba! a passa.r en el món 
en aquesl llarg procés de llan~ament d'una nova revista de museologia. 

Tenlem alguns preceden1s properi, que induicn n debntre un tema rom és el 
de la guerra I In )eva patrimonlalhzació. les giucms deis Bakans I la de1-
1rucció deis Budes de la vall de Bamiyan a l'Afgani~tan. PensAvem que era 
un tema prou interessam dins del qual hl havi:J molles realitats que sovint 
es bandi:javen en els col·loquis museologirs. No sempre rs facil parlar de la 
guerra. les perdues humanes que comporta. 1 101 el sofrimcn1 que genera, 
provoquen certa cau1ela a !'hora de parlar-ne públícamcni. Aixi> no treu 
que ~lgui un rsdevenimcni que es repeteÍJI al llarg de la histbria humana. 
Per aquest motiu, els museoleg~. tecnics en patrimoni culrural i gestor.. cul
turals. ens estem rontinuamcnt preguntan! si um discurs ~obre la guerra rs 
etir o no. E!.perem anihilar qual~evol dubte "sp«1e al tema drsprk de Ur
gir els artklcs d'aqucs1 dossier i poder parlar a partir d'ara des d'una mira
da científica -des de la museologia-de les guerrcs, de le, scves causes i 
ronseqüénrics, deis quí les provoquen I deis qui la pa1cixen, deis qui sr'n 
bendirien I del~ que s'rmpobreixrn. de les d'abans i de les d'ara ... 

El que no ens bauriem imaginat mai és que fos un tema de tanla artuali
lai. La Guerra de l'lraq ha 1oma1 a encendre-un debat que estava mig 
sumort. pcró en aqucs1 ras el megafon que ha parlat és la veu de la ciuta
dania. La Guerra de l'lraq ha provoca,. rom lotes ks guerres, dolor, mort. 
odi, pobrcsa, injustícill. pero tllmbé ha provoca, un rrit d'indlgnacló. 
L'arrogancia, la dfspropnrció. les proves falses, la manipulació mrdiatica, 
la premedi1ació i. fins i 101. el seguidismc han fet vessar l'olla dr la parlen
cia. En dcmocrácla, quan el poble diu no, ds govcrnants han de fer no. Si 
no és aixi, s'han de ranviar el!. govemanb. 

El deba, es un debat M>cial, oo es un debat musroli)gic, pero la musrologia 
parla de la societat a la ciu1ada11ia I bo ha de fer des d'una rtsponsabilitat 
cicntffica. pero iambé ~ocia!. La muscologia no IJlOI ser una rina del poder, 
~inó del camr. Els muse~. rom a elemeni, de comunicarlo, són propaga
dors de missa1gcs i no cstan cxrmp~ dr mnnipulacions ideologiqucs i par
tidistcs. 

Aquestes I molles altres rcnrxions les trobarcu rn els articlcs que confor
men aques1 dossier. Trobartu idees rxposadcs CJ!I un artitle qur són ratifi
cadcs en d'altrcs. lambe en trobareu de matisades i ampliadcs. Fins i 101. 
rn trobareu d'amagoniques. Una l«lura compac-ta drl dosskr posslbilltara 
un dialrg obcrt i enriquldor. que ha sorgit de forma cspontania no busca
da, pero que no és més que un slmploma que es 1rar1a d'una discussló molt 
viva en la no,tra ~ocictat. L'artkle de X. Hrm1mdrz rns situa en un con
text general. for~a central a !'Europa occidental i el món anglosaxó, que 
mostra les premisses discursivc, que en cls segikn1s articlcs s'aniran pcr
lilnnt i conrrctant a partir de l'cstudi de casos. 

Esperem qur sigui profitós pcr a 101s vosahrcs i que en puguem continuar 
parlani, jaque hi ha molla feina a fer. en especial a Catalunya. 

JORO! MONTLLÓ BOLART 
Muscoleg 
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Els museus militars a Europa 
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MUSE!TlAR LA GUERRA? 

To1hom l'St~ d'arord <1ue la gi1,•rra ha r,;1a1 i es una de lrs xarres de la huma
ni1a1. Té scntil musr'i!Zar la guerra? Estimulfn el bcHicis1nc i la violéncia cb 
museus mlliwrs? L('S upiniuns rcsp•L'tlC al tema son <liverscs, i mes qu.111 es 
formukn des del punt tic vista deis vnlors que. cnl 1cnír eo romp1c. ,•s moucn 
en una logica de bo/dolcm. 

Des d'una perspectiva radonal. ci1rn1Uira I dl' progR'!; de la humanh,11 la 
¡rucrra es l'encmlc a batrc. Hi ha qul µcosa c¡uc l'educatió en ds valors de 
la p;1u í1nplica ocultar i esborrar q¡uats .. vol rn~trc de la guerra. 1 íins i 1ot 
igMrJr la guerra c.n la historia. Tanm;11cix, ~qucstn és una ll>gka )fmplis-
1:,, un posicion~o1c111 d'cs1ru~. El k1 d'ocuhar la guerra. en el prcscm i en 
el pas.~ni. no n"implkn In supcradii. Els prohlcmcs nmngais són prohkmc~ 
110 rcsolts. 

/\ J':iltrc txt rcrn irubcm que. hhtoricamcni des de fiuals dd sl•gl,• x1x 1 111 
llarg del xx. cls csiais nació cnpítalistcs. tOl huscant afai~onamcnis. van 
¡JTomocionar 11111scus •n;1cionals" diversos. i 1a111bÍ' muscus militars. 
Aqucs1s muscus girnvcn a l'enmrn deis valnrs. p,•ro 1•1s vnlors que es pro• 
modonavcn no erra, prccisamcnt, rls ne la palL S'P.'ílimulava 1·1 patriolis
llll' lrrarional. In xrnofilhia. rl mil lwrismc. l'ohcclienci:1 rcgn. rl cuhc nis 
simbo!~ nacionals, el sarril1d pr r la "pálrlo·, ~le. A mes a mes, s·cxposa• 
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V<·n trofcus de ¡lul'rra 1·011t¡ucri1s ab c11c111ics exterior.; o intrriurs. AquL'SIS 
muscus eren i són. pcrc¡ue curara n'hi ha, cspaTs pcr edurar 1·exaharió 
nat·lunal. En mults casos aqu1~1s museus milltars cstaven. o cstan, ~oia 
rllrccció deis cstamcnts militars. 

A ningú se li csrapa que d dclba1 s'ha de situar en un allre conte.io, i que 
s'ha de 1reurc drl camp deis valurs per situar-lo en el ramp de la riéncia, 
i no oblidem que la riencla re·spon a una lógica de vcrtadcr/fals. a difc
rti11cia Mis v,dors 1¡ue són imkmos1rnblcs i que depencn, en ddint1iva, 
deis sistcmcs "maniinics· dominants en una sorir1a1 deu•rminada i en un 
moment duna1. Des d'aquesta óptica, els muscus mflitars serien muscus 
d'história abol'atS n explicar, des d'una perspectiva cicntifka, la de la 
·Historia· cicn('ia, dctcrmi11a1s. fétS o situacions d'cnfroniamrnts bi:Hics, 
geocstra1egics u de violéncia organit;:ada. Pcr tartt, a la nostrn manera 
d'cmcndre, aques1s muscus s'han de centrar en una dirncnsió lns1rurtiva 
cicntilica, í han de drfugir urrni cemralitat rn el camp de l'cdurarló en els 
valors. o·;iltra handJ no l'al ni clir qur la rarionaiirnt cil'ntilka és, ni cap
duvnll, la millor garantía pcr promodonar, de manera subsidiaria, cls valors 
humanistes i pecifistcs. 

Ln gue.rrn forma pa11 dr la his11ória, i no es poi emendn· la historia scnsc 
la guerra. A mes, ver¡¡onyosar)'1ent pcr a la humnni1a1, la gucrrn ha 1i11gu1 
i 1é un papcr fonnmcnral en el dcscnvolupamcnt ltis1oric de ks socictais. 
Pc.r tani, qualscvol aproximaciú ticmifira al passat cxigdx tenír en comp-
1c l'cxistrncia d'aqucst ft•nom1:n. Els humans de scmpre s'han prcocupat 
per la scva scguretn1, principalmcnt pc.r prevenir-se conLra cls allres 
humans. Les ohrcs dcftnsives són omniprescn1s en d paisatge del planeta: 
la muralla xincsa, la linia Maginot, o els cemenars dl' caslells fcudals que 
ritmen rl paisa1ge catala respo,ncn a logic¡ues de defensa i control de l'es
pai. La reladó a11tropica amb ds trrrhoris, a les més divems escales, esta 
condicionada. en bona pan, pe-1 factor militar. lgualmcnt el factor militar, 
pcr a vcrgonya de la humanit;,t. ha acma1 sovint corn a poderos estlmta• 
lani de dcscnvolupamcnt 1ccno.U1gic, 1 la tecnología militar ha marra! rit
mes polítlcs, econilmics i socialls. 

El rnón feudal medieval es v,1 desve11lar en la mesura que l'csrrcp del 
cavall va possibilitar l'hcgemonia de la cavallcria i va liquidar ds exi'.rcits 
d'lnfanteria del món amic. La fabricadó del revolver Colt P~aremakcr va 
afavorir el conrcple de Lrcball en cadena, imponnnt factor d'industrialit
zació. La guerra deis t-stcls. mdcgacln per una potencia postindus1rial. va 
provocar la fallida d'una gran ¡>otcncia Industrial: l'URSS, l dr relrur va 
liquidar la Guerra !'reda. La tee·nologia militar no ha rsta1 dctcrminant en 
l'csdcvcnir de la bumanitat, p,cro ha cs1a1 nlolt importillll, i no es pot 
ente.odre la história scnsc el sc,u impacte. No cal ni dir. d·a1trn banda, que 
les gucrrcs ban condicional i d1Ncrminat rl futur, rxpnnsió o rxtinció deis 
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més diversos pobles i cultu_rcs. Sembla obvi que, en el nostrc cas, Mum, 
l 'Onze de Setembre o la batalla de l'Ebrc han cstat cabdals per a 
Catalunya. 

Tot plegat, la guerra i la scva circumstimcia, són importantS en la bis1ória, 
i en dclinitiva qualscvol aproximació cicntifica a la his1oria ha de 1cnir en 
compte cls fenomens bcl·lics. En les nostrcs societats postindllStrials actua~s 
la democratitzatió de l'accés a la cultura i la irrupció d'aqucsia en els mer•• 
catS, ha desvclllat un fortissim intcres pcr la historia. En la socicta1 del 
concixcment s'cntén que la historia és poder. En cíecte, hom sap que le:s 
nostrcs decisions i entoms més diversos són subsidiaris de situacions llxa -
des, o de decisions prcses en el passat . El prcsent al capdavall és una amal•• 
gama d'hcrcntics del passat que ens imposen un dicta1 imperceptible qu,~ 
ens condiciona i subjuga, La historia és alió que cns pcrrnl'l independitzar-
nos de les imposicions del passal. No hi ha independencia sense domini de 
la historia. La historia ajuda a cntcndn: el passa1 que tenim prcsc111, i la 
compl1!nsió deis mt'Callismcs que cns dominen en perrne1 la neutralilzació. 
Historia és, dones. llibcnat. 

No és estrany que les societats acluals que han guanyat la batalla de rae•• 
cc!s al coneixcment s'intercssin massivament per la historia en les mé:¡ 
divcrscs facctcs, i a través del consum deis més variats productcs: estudis, 
moaogralies, jocs, turisme, etc. 1 que es busquin cJs mes diversos succc·· 
danis dd via1ge en el temps. 1 es que la historia, a banda de llibcna1. e:; 
gaudi i aventura. 

En aqucst contexl d'eclosió cultural. allo que es considera patrimoní s'ha 
rcvaloritzal i diversifica!. AJ capdavall, el patrimoni es el passa1 que 1cnim 
prescnt i que és reconegut i cspccialmenl valora!. En una perspec1iva 
decimononica, cJ pa1rimoni, com la cuhura, es concebía a través deis fil .. 
tres que intercssaven a les eli1s burgcses deis es1a1s nació. Aixi. el patri .. 

t Gf:,n hln9,lt d"6ll'1)'111 ?rf Notffwl Í'l»tt( 1 Dw!l<ll'd 

l,\ngl,l,,,•l O de ~ tOIOgnloa. °'"' ~ 
l '"""''"" "'~"" 11<,,..,.. et. i, !>aullo della,.,., 
~·-· º°'"~ª ¡,.,,...,.,...,,......,,_, 

Dossier - ELS MUSEU'S MIUtAR;S A EUROPA 



3 ~Tl.ffl • fml ry Bi•ll0, COl"l1ffi• t •1 rTMh dt 
l.l RAF dt! Hfndon (Angl••~• O df, 11 f0W9r.1,,. o.td 
1111?..., 
,1 (lfMnbf,~ l~ ..... (O'lle"HI . Dl,p.~_o,d 

<~ti o~"' fO!OQlat• O,h'd ~ 

Dossier t-.LS MUSLUS MIUlAJt S A EUJtOl'A 



ruo11i es rcSITingia a uns dcterminalS monumenlS. pimurcs i esculturcs en h~ 
quals cls poderosos es veien rcconegulS. Eu el marc de la revolució postín• 
dustrial. contrariarucm. sorgci.xen nombrosos parrimonis cmcrgems, perqué 
la historia íntercssa i perqué es busca una visió diversificada del passaL 

Els clcments més inverscmblantS són ara rcconeguts des del pum de vista 
del pa1rimoni: anefactes d'arqueologia industrial, maquinaria divcrs:a, 
obres d'enginycria civil. contextos urbans populars, etc. 1 també els 
camps de batalla. les maquines de matar i les construcdons militus deis 
darrcrs segles. El patrimoni militar interessa en rnnt que el patrimoni. e•n 
general, intcrcssa. 1 és que per als humans té interi:s tot allb que esta e·n 
relació amb els fcts i l'esdevcnir deis humans. i deis humans en el terri
tori. Amb tot. s'ha produit ungir copemica, l'interes pel tema militar res
pon ara a la pura curiositat científica. Hom vol i necessi1a saber per qt1c 
grups humans es van lrinxar barbaramenl. per quines raons van ícr-h,~. 
i com i per que vau patir. Abans d patrimoni militar. com hem assenya
lat, respooia a una óptica militarista i estava vinculat a l'educació palTiii· 
tica. Ara. l'intcres i la perccpdó sobre la guerra i el patrirnoni militar i~s 
produeix des d'una optka I neccssitats civils. Quan els usuaris del nou 
patrimoni emergcni visiten un camp de batalla. una fonificació o un 
museu mililar no volcn sentir bcsticscs d'beroicitats. de sacrilicis i mons 
generases perla pa1ria. Vokn saber qui eren cls que van patir allí, quima 
lll'ngua parlaven, quin era el seu origen soda!, quin era eJ seu imaginu
ri. quines eren les sevcs pors. quines creenccs i quins costums tcnien, q~1c 
menjavcn, que en pensaven de la guerra. quines relacions hi havia am.b 
la rcreguarda. eom vivía la guerra la rereguarda, com reaccionava l'en
tom civil del factor militar. amb quines armes es trinxaven, com interat:
donaven huma ns i maquines sobre el tcrritori, pcr quins fac1ors tecnoli,
gics o decisions es va produir una determinada victoria o derrorn. To1 
plegat, insistim. una mirada civil sobre la guerra i sobre el fN militar. En 
definitiva, una mirada civil sobre un dctcnninat aspectc de la histiiri:a, 
que no s'ha d'amagar i que cal cntcndre, conéixcr i comprendrc. Ac¡uc;;t 
conrixement, d'altra banda. és garanlia de llibcnat pcr jurjar. amb iota 
la dure~. que la racioualitat cxigeix. cl militarisme i la seva drcttmstim
cia. 1 en aquest sentit és obvi que podcm i hem de museitzar la guerra. 

LA DIVERSITAT DEL PATRJMONI MILITAR 

La transversalitat i diversitat del patrimoui militar. entl'.S en un scntit ampl.i. 
és extraordinaria. Com hem comenta!. bona pan deis CSÍOl'\OS de la hu1m1-
nitat s'han dedicat a la seguretal i al control de territori, i aíxi) ha gcucr.n 
tola mena de restes rulturals: objecies. n.'Stes arquitcctbniques i ks m1~ 
diverses petjades sobre el paisatge. 

Moltissims muscus d'arqueologia disposen deis mes diversos cstris die 
matar humans. que es remuntcn a periodes rl-culats. 
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Muralles grcgues i romane~. cam¡1amc111s lrgionaris, ciutaddlcs indigene!,. 
clelerkte.s, cam¡>s de batalla de l'aniíguital formen pan. d'una o allra mane
ra. del patrimoni militar o de la historia de la guerra. lgualmen1 els milcrs 
de castclls medievals dispcrsal5 pcr Europa. o les impressionanlS fonifica
dons amb baluards que encara sóa presents en molles cíulals i cnclava
ments geocstra1cgics. Cal recordar, cu aqucst scn1it, que moll5 enclava
ments rcconegu1s rnm a "parrlmoni de la humanitat" perla UNESCO tenca 
un componr111 determinani de (ar/Jc1er mili1ar, comes el cas de l'Havana. 
Canagena d'Índies o Dah Vila-Eivissa. 

Tamhé trobem nombrosissims museus, armeries i museus cxplirilamcr11 
militars que al101gen imponams col-leccfons d'armes: arncsos. anm·s 
hlanques, pirobalistiques i anefactcs diversos. Tcnim vaixclls de guerrn 
extraorrlinaris. llegcndcs au1cntiqucs que es poden visi1ar encara avui. 
Aixi. pcr exemple, en tls molls del Pon.smoutb His1oric Dockyard hom 
IJOl evocar ruitfs corn el Mary Rose o pujar damuni l'au1co1ic Vícrory. la 
temible maquina de guerra de Nelsnn, l'artífex de Trafalgar, o visitar cJ no 
menys lmpressiouant Warrior. lgualmcnt cspais mrs o mcnys fossilitza11s 
t~timonis de pretcritcs batalles poden ser rccorrcgu1s i reconegul.S. Hom 
1iot deambular pels turonel5 de Waterloo, o esgarñfar-se rcfcnt el cami d,e 
la c~rrcga de Pickctt a Ge11ysb1ug. o tractar d'cscol1ar els ecos deis cri11s 
de Uttle Big Horn, camp de batalla extraordináriarnen1 excava~ per ccn. 
Sovim 1~ rnés di verses experit'ncies muscogrilfiques poden recrear. 
rccréixcr o acompanyar les restes, la memoria deis fcts o els espais MI 
pas.sat: ccn1rcs d'irncrprctadó que expliquen ba1allcs. pares temit1ics i 
an1ucologics. arquei>legs ('l(pcrimcntals 11ue recreixen murJlles. forgcn 
annes, cxpcru11cu1en trabuqucts o comproven l'abast de la pirobalistka 
an1iga. 1 a 101 aixü cal sumar les expansivcs cxperiencies de rr-enactment 
i /ll1i11g /li.!lory, que cal considerar, lambe, com a singular.; ex¡>erihtcit:s 
pacrimonials que pugnen per esdevcnir succedanis del viatgc en el temps. 
1 una pan importan! d'aquestcs cxpcrlencics se centren en temes militars. 
de ral manera que hom poi contemplar avui día bones repliques ck i,:s 
cohons romanes. deis c~vallers de Guillem el Conqueridor, de l'cxercil dd 
DUJ< de Venecia o deis confedcrats drl general Lec. 

Tanmateix, 101 aqucst pauimoni milirnr l'Sta fon;a imegm1 i no esdeve gens 
problcmadc. Són cls ecos de gucrres i violencil'S llunyanes que ens són dificils 
de copsar 1 imaginar en la scva tcrrihlc magnitud. No passa el matcix, pe~o. 
arnb la historia de la guerra i el 11alrimoni bcl-lk del segle xx. el perlodc en rl 
qua! es van desenvolupar cls més brutals i gcnemli11.ats oonílicles amrn1s. En 
aques, cas. és una lústoria molt proxima, amb testlmonis i ferides obenes. l.a 
musci1iació d'un castel! medieval s·acccpta sensc problcmcs. pero no és ,el 
ma1cix un camp de batalla del scgk xx. Malgra, 101, podem cons1a1ar que 
Europa. cxccpmam alguns ('asas com l'Esta1 espanyol. ha esta, valent:a: 
ha encara! la seva historia rc('rnt amb poques ocultacions i aixó ha com-
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pona1. tambl un proccs de recuperació i man1enimen1 del patrimoni vin
cula1 als terribles ÍCIS béHics de la his1bria del conrinem. Cenrrarcm d'arn 
cndavnm d nostre escri1 a l'en1,,m, precisanmll, d'aquest palrimoni beHic 
i militar de !'Europa del scgfc X>t,ja que és el mes comrovcnlt i intcrl'Ssan1 
des del pu111 de vista deis rep1cs his1bric-s, museolbgics í museogralics. 

EL LLEGAT DEL SEGLE XX 

El segle xx va estar marca, pe;r profunds conflic1es, els mes bruials que 
mai ha concgut la humanital. Els cstats nació forjats al scglc XIX, en donar 
el sah a l'cxpansió imperiaUsra,, van xacar i provocar la. gran guerra rivíl 
europea que es va l'51endrc ent1rc 1914 i 1945. Vistes amb pcrspcniva, la 
Primera i la Segoaa Guerra Mundials cormilueixcn un ma1cix conflirte 
uni1ari que es va desenvolupar 1m dos artes. Namralmcni, l'enfrontamcnt 
va 1cnir cls seus prolcgomcns en les gucrres colonials, el conílic1c russo
japones, les permanenlS 1cnsions balcaniques, et,. Tambe hi van have_r 
i111crludis amb l'ascl'ns deis toll~itarismes: fcixismc, nazisme i stalinisme; 
i sagnants guerres a Espan)'11. Turquía, Xina, Manxúria. etc. Finalmenl, el 
drama n' un cxtcns cpilcg de G1ucrra Freda i gucrrcs colonials que s·apai
vaguen parcialme111 amb la cal¡guda del Mur de Berlín i l'cnsulsiada deis 
régims sovierics. A panir de la 1dc,ada del 1990 scmbla que comcu,a una 
nova etapa. Els esta1s nació, gelosos guardíans de la unital de mrrrn1, es 
desmumen, l'economia es mund:ialitza cspcronada pcr una nova revolució 
1ecnoticn1lñca. L'impc.rialismc cxplfcll dcsapaM i dóna pas a noves for
mes de dominació I relació. La polhica de l¡lo,s s'evapora I sorgcixcn nous 
i vclls problcmcs que van de la prolifcradó de l'imcgrismc isla.mir a !'au
ge de nacionalismcs neofeixis1es, que esdevenen el motor de ks darrcres 
crisis balcaniqucs. L'arnc a les torres hcssones de Ncw York es i'l'lemem 
cmblcma1ic d'un canvi d'epoca i de típus de conílictivital. 

Amb lOL plcga1, a ningú se 1i escapa que la guerra té un paper imponam 
en la historia del scglc xx. La trucrra no es ni el ruo1or ni J'clcmem vrr-
1cbrador de la historia d'aqucs1. pcriode, ni el subje,tc ni l'objec1e. pero 
sí que és rl simptoma virulent d.c les malaltics que desgasten les sock1a1S 
del rnomen1. 

No es estrany. en cousec¡ücncia, ,¡ue a Europa hi hagi interes per la guerra i 
que aquest interes s'h~gi roncret:11 en la prescrvació d'un patrimoni divers i 
en la musdtzatió deis més diversos obje,tes i espais patrimonials, 

Tanma1cix. perla ma1cixa naturalesa de la gucrm del seglr xx. i pcr la mira
da globali12adora que fan les socic1a1s acmals sobre la guerra, es fa moh difi
cil aco1ar cls limits del patrimoni beHic. De fe1, les musl'í12acions l les inter
vcncions rliverses a l'entom d'aquc:s1 patrimoni van moh més cnllá del 
rnuseus militars o de l'exércit dcdmononics. Alió que carat1cri12a la reílexió 
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histórica n panir de la museologia i la must'OJltalia es prl'Cisament 13 grnn 
diversita! i varie1a1 de casos quanl a lipologia de conúnguis. quam a tipollo
gia de parrimoni. d'instaHacions i equipaments patrimouials. i quanl a pro
postes muscogrilfiqucs. Alxi. dones. podem analitz.ar el 1rae1amCJ11 del paui
mnni héJ.lk des d1' divcrscs opti11ucs que tem'n espai~ d'intemcció. 

ELS GRANS MUSEUS MJLITARS I LA NOVA MUSEOGRAFIA 

Bona pan dds grans muscus mili1ars van tenir com a origen la glorifka
ció del propi excrri1. nervi de l'estal nació. Sovint, com hem indkat an1te
riorment, aqucsts muscus. conccbuts en una perspectiva diac:rónica. han 
estat dirigi1s o moti vinculats a l'cs1amcnt militar. Van ser conceburs com 
a t-spais on e_xhibir trofeus i rellquics i galrcbé corn a espai de rul1e. 
Aquestes funrions adre~adcs a l'exahadó deis valors patris anaven vin
c:ulades a una museogrnfia conservadora. destinada. ünicament i cxclusi
vamenl, a la venerarió de les peces abans que a la comprensió d'un fct 
historie. Aqucsts models van quedar ampliamcnt superats a finals del 
segle XX. Tanrnateix és un model que sobreviu amb for~a en dctcnnin:ats 
con1elCl.os rn cls quals hi ha una cuhura polilica arcaitzam d'es1a1 nació. 
o en il-s lncrcies museologiqucs que pesen en sec:iors considernrs residu,als 
(1crni11ka militar). 

Aquests serien els casos de grans muscus militars corn el deis lnvalids de 
Paris (Musée de l'Armee). o el Musée de r Arrnt!c de Bclgka. o el Museo del 
Ejército de Madrid{foledo, o el Museu Mililar de Praga. cnuc allrcs. 
Sovim eJs museus d'aquesl tipus disposen d'una impressionant coHccdó 
de peces. pcró disposen d'una museogrnfia obsoleta que. con1radictonia
me111. comem;a a tenir interés, precisamem. pel scu areaismc. Valrlria la 
pena disc111ir si cal o no mantenir determinades sales de fon regust dt,d
mononic. per tal d'cvidrnciar quina concepció es tenia de muscus rniliiars 
al seglc XIX. Com hem assenyalat. aqucstS mus~us són grans contenidors 
de peces. disposc11 d'instaHacions arcaiques i 110 fan cap concessió a la 
didaclica. El ras deis lnvillids seria un cxtrem en el scnlil del culte, aitts 
que la tomba de Napolcó, objecte dr veneració, esta insraHada en el co,n-
1ext del rnuscu. Sovim aquesta situació s'imenta contrareslar amb ror
ganítzadó puntual de dc1crmi11ades cxposicions de disseny í concepdó 
més actual. Aqucst seria el cas deis lnvillids i del Museu de l'Excrcil de 
Bélgica. no així el ras del Musco deJ Ejercito de Madrid i cl dcl seu epi
gon. el Museu Militar de Montjuíc, caracteritzats pcl scu arcaismc. El 
Museo del Ejército Español, fundat per Godoy el 1803. que disposa d'c•x
lraordinarles peces, mame encara lota la inercia que va adquirir en 1em1ps 
franquistcs. Concrbut com a cspai pera l'cxhibició de rcliquics i trofti!IS, 
vinculats a suposades glories mililars, 1ambé te_nia una dimensió diáfana 
d'espai de cuhc. A mitjan anys 80 encara es podien comemplar, gairebé 
en batcria. el$ c:otxes malnwsos pels atcmptats que van costar la vid,, a 
Prim, Da10 i Carrero Blanco. 

ESPACE 
HtSTORIQUE 

DELA 
8/iíAILLE DE 
NORMANOIE 

7 flflr,tis Mtma dt! LJ la til!a Of Uctrr.lnd"..\. Eh tkt!-

n.am d, la M -. d, Norl'W'ICM Cl,WC".('tl ór l'T!ft d\11'11 

v,i,ttNMm,""""1~1"'V)f1ZA\~ 

H H~Or .. lcteláGr,ndf:GtJ,ot.•~r,tllf~J 1111 

1M ff'!l.~r N:!i c,iulrtuH qlll' ~t.ltuli, I• Pl'-Nf.
Gu,.,., M.lf'GII ~ a ui.t ~..-a t1 

Dossier - El.$ _fidUSl~U~ MI UIAll: S A f UMOPA 



Així dones, els museus milíra~s arcaitzants presemen una museografia 
ohsolcra vinculada a una funci<i ideológica xovinista d'exaltació de l'es
l3t nació (educació en valo~ miililaristcs I patriótics). 

D'altrn banda, pa'ísos amh un imp,ortant passa1 mmtar com ara el Rcgne Unit 
han t'Slal capa~os d'efcctuar una doble revolució pel que fa als seus princi
pals museus milirars. D'una handa han adopra1 noves cstmegics museogra
fiqucs i han imegrat noves 1ecoologics i han donar pro1agonismr als ele
menL~ didáctics i d'interncció. [)'al1-rn, han defugil el discu~ idl'Ologic i 
patriorer per centrar-se en un de nctamcnt demílic i holistic, que es limita a 
presemar fets histories a partir d'evidenries i situa ei fenomen de la guerra 
en un comcxt social i cullural a1mpli. Aqucst St'ria el cas de l'lmperial War 
Mu.~cum (IWM), iosútució que, a partir deis anys 80 i 90 del passat scglc, va 
iniciar un gir copemicit. Cal d'.cstac.r de l'rwM. la scva nova seu de 
Manchestcr, paradigma de rnodernitat quant a disseny arquitertónic i muse
ografia. L'IWM di5Posa rambc de· scus especifiques imcrcssanlissimes dedi
cadcs a la guerra aeria, a Duxford. i tarnbé integra a la seva xarxa un vai
xell de guerra de la Scgona Guerra Mundial. cl crcucr Brlfosr. 

En una Unía similar a la de l'IW'M que, rcpetim, destaca per l'c11focamen1 
cicnúfic, la museografia acrualitzada i la impon/inda del factor didar1ic. 
desrnqul'.a altres museus britanic,; i de l'cntorn anglosaxó. Aixi. cal csrncn
tar el museu de l'exércit bri1ilnic. I' Amly Museum. arub intcressants ele
mems didác1ics escenográfics: ,el Maritim Museurn de Grccnwich, amb 
imponants ronlinguts relarionars amb la marina de guerra. inaugural el 
2000 i amb una muscografia estructurant de caritcter didác1ic i interacriu. 
En la matcíxa linía podriem rccon//ixcr l'especlacular Muscu de l'Exerrit del 
Canada f. també. el Museu Milítar d'Austritlia. 

Les propos1cs d'aquests museus, de perfil diacrónk i nctamcot militar, 
anquilosats en el seglc x1x o be 1:raosformats d'acord amb els aous 1emps. 
es vcuen romplerncn1adcs pcr 10,1 un conjunt d'íntrrvcncions que giren a 
l'entorrl del patrimoní vincula! a la guerra. 

lNSTAL·LACIONS VlNCULADIES A LA DIMENSIÓ TECNOLÓGICA 

Duran! el segle x:x la tecnología miliiar va 1enir un especial descnvolupa
mcnt. Hi ha musi:us que se centren en el que podriem dir aspectes tcmatics 
de caractcr tecnoliigic. Destaquen els museus acronáutks, no scmpre c<:n
trats en aspectes bi+lics. pero en la major pan deis quals l'aviació milit.ar t.é 
un papcr imponant. En aiguns c:asos les insrnHacions muscisúqucs cstan 
vinculades a un detemtinat acródrom his1órir. Aqucs1 és el cas de Duxford. 
on a l'cmorn d'un ~-amp historie !i"organitza un cspai museistic arnb !mpor
tants reíerencics a la batalla d'An,glatcrra, i a !'ofensiva de bornbardeig aeri 
t·ontra Alcmanya. Aqucsl equipaineni, vinculat a l'IWM. destaca perla scva 
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modcrnim i plantejamcm cícnUlk. Sovint aques1s equipaments museistlics 
aeronáu1ics ofereixen demostracions o festivals de vol d'avions histories. A 
tall anl'Cdotic. el Ncw Zealand Fightcr Pilots Muscum d'Auckland dispMa 
d'una esplendida esquadrela d'l-16. els famosos mosques de la Guerra Gvil 
espanyola, que esta n plcnamcm opcrntius. 

lgualmcnt. trobem diversos museus espcclalitza1s en rnncs i vehiclcs blln• 
dats que ofereixcn rcpn:sentacions rcgulars i dcmostracions de peces hiis
ti>riques. Entre els que tencn una millor col-lccció de blindats de la Sego1na 
Guerra Mundial destaquen el Muséc des Blindes. de Saumur, a Fran~a, q·uc 
regulannent organitza un rarro11sfl amb 40 artcfactcs. En la matcixa lir11ia 
tcnlm el Museu eJ Tanc, dt Kubinka, a Ritssia, que d.isposa d'una extrao,r
dinilria coHccció de tancs alemanys i sovictics. 

Els vaixclls museitzats també entroricn en aqucsts tipus d'cquipamcms amb 
perfil tecnologic. En el cas deis vaixdls, són aquests matcixos els que s·a
dapten corn a pe~a de rnuseu. En aquest camp, desl'aca el famós crcu,rr 
Aurora a Sant Pctersburg, que va donar les prlmcrcs canonades de la 
Revolució SoviHica de !'Octubre del 1917. Un altre vaixell amb profu11d 
signiticat historie, reconvcrrit en muscu i en cspai de cultc. és el famós 
1\vaoff. un prec/f('ac/11011ghr ubicat al Pireu a l'Hellenic Maririme Museu1111. 
Aquest cuirassat grec va participar en els enfrnntarncnts grccoturcs ,de 
comen~amcn! seglc xx i va desafiar el poder tun: plantam-se davant 
lstanbul. Un altn: vaixcll altament signiticatiu, i un deis darrers muscítza•ts. 
es el Nr111 Jersey, un l1Jirassa1 de classc lowa que ha acabaL els seus dies ,m 
él Naval Historical Cemer (Camden-Delaware River). Aquest mitic cuirassat 
va participar en la Segona Guerra Mundial. en la Guerra de Corea. en la d!cl 
Vietnam. El Nl'U' Jersry també va bombardejar les muntanycs del Ubam i 
cocara va ctzibar missils Tomahawk duram la I Guerra del Golf. 

En diversos casos els museus de ci~ncies í tecnologia han incorporat cle
mcnts bel·lics, sobmot submarins. Espccialrncnt signifitatiu es el subrn:a
ri alemany U-505, de la Segona Guerra Mundial, que es troba al Museum 
of Scicncc and lndustry de Chicago. El trasUa1 d'aquest a11efac1e A.ns al 
muscu va constituir un imprcssionant cspectacle. i una ardidcsa des del 
punt de visrn de l'enginyeria. En una linia similar en el conjum de La 
Villenc, a París. horn pot visitar eJ submari l'Argo11011tr, de la cla~se 
Daphné, avarat ara en sec i que esdevé un imponant centre d'intcri>s. 

ARQUITECTURA Ml1ITAR MUSE'i'fZADA 

La guerra del scglc xx no ha general gairc arquitectura militar. En els segl<cs 
anteriors les graos obres defcnsivcs ltavien marcat la fcsomia del paisatge. 
A panir del 1914 les bumils trinxeres i les filferradcs cobcrtcs pcr les metr.i
lladores es van convenir en les ,con~1mccions hcgemoniqucs». Tamna1eix, 
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també hi ha imponams obres d'.arquitecrura de fonificació. que van servir 
de ben poc per cen, l <1ue s'han convenit en monumcms muscH1.,1t~
A<¡ucstes fon.ilicacions 1enen int•!res per si ma1eixcs i en 1an1 que han cs1at 
mose'itzades. Aixi. horn pot visitar dlfercnts zones i compooems de la Hnia 
Magi1101 (Abri Hallen, Fon Sch,oenenbourg; Fon Saim Rocb); de la linia 
Sigfrid i les sevcs extensio11s (Wes1 Wall Museum. Schwalbnch) i simils com 
ara l'impressionant íoni d'Eben Emael, assahat el 1940 per paracaigudiStl'S 
alcroanys. També bi ha museJtiaclcs algunes de les grans fortificacions aixc
cadcs pels alcmanys en el Mur d,r l'Atlamic, com ara cls bunqum que pn:,-
1egien Cherburg, visitahles des rli:I Museé de la Llhéra1ion de Cherburg; o les 
ba1erles del Musee de la Bat1erit: de Mcrville: o la de Longues a Longucs
sur-Mer, o la mítica ba1eria de La Pointe du Hoc. 

Cal destacar, fora de l'ambit cstrictamem europeu, el 1rac1amen1 museis
lic que s'ha donat al conjum de la linia Mareth de Tunisia. 

Els l't'fugis anúaeris també han üngut rractamcnlS museistics, i m1 deis rnés 
aconscguirs és precisamcnt d q~1e es conserva a Toolley S1ree1; que vene
bra l'cxpericncia de museu Brirni.n At War Expcricnct, a l'cntom deis bom
harrleígs nazis conira Londres, de marca, caracter dídáctic i amb programes 
cspt,cialmcnt adrc~ats a les escoll's. 

CEMENTIRIS I MONUMENTS COMMEMORATIUS 

Els cemcntiris militars, cls mcm(1rials i monumc111s c-ommcrnorarius diver
sos.perla seva especial signHic:ació. 1ambé s'hnn conveni1 en ímportanlS 
cspais patrimonials. Bona part deis ccmenliris generats despres de la 
Primera Guerra Mundial es van convertir en cspais pcr csceaiticar al·iego
rics al patrio1isme i el sacrilki. ,<\vui els vclls ccmentiris castrense.~ conri
nuru prorluint csgarrifanccs. Dc·staqucn pcr la scva bn.atal 1•spcctaculari-
1at, i per la cura amb qué es conserven, cls ce_mcntiris i memorials de la 
lmtalla del Sommc. i també im1m·ssiortl'n, óbviamcnt, cls de Nom1andia 
[Saint James: Collcvillc; Beny-sur-Mer: La Cambe: Marigny. etc.). Tam en 
el cas drl Somme com a Normandia, rls crmcmiris fonncn part de l'ofcr-
1a patrimonial i cultural gencr-J<la pcr les rcspectives hatalles. 

Cal destaca1. d'altra banda. que alguns deis ,memorials• aixecats en cls 
darrers 1cmps pels nord-americ:ans constirueixen, també, espais impres
sionanlS pe.r la scva concep<:ió museogrillica. Així. l'USS Arizorta 
Memorial. damunl les r('Slrs del cuirassat Arizo11a a Pearl Harbar. esdcvé 
un anrfar1r simplrm1•n1 rsglnindor. lgunlm,·nl cal destacar per la seva 
potencia tscenogralka e.l D-Dlay Mé.morial de .Bedford (Virginia). A 
Europa 1ambé rrobem memoria Is rccenrs que. a la practica, musci'tzen 
cspais de batalla amb rcsultats tl'esgarrifan~a. Un deis més impactams és 
rl Newfoun<lland Memorial, aixrcat pcls canadrncs a Beaumont-Hamel, 
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en memoria dds cen1enars de joves de Terranova que van quedar aniqui
lats en eJs primers momems de !'ofensiva del Somme. 

MUSEUS MONOGRÁFICS I CENTRES D'INTERPRETACIÓ 

El creixement de l'ínteres perla historia. indosa la historia béHica, aixi corn 
el desenvolupament de patrimonis emcrgcnts a finals del segle XX, va com
ponar la génesi i proliferació de diversos cquipaments patrimonials lligats 
a fcts histories concreis i vinculats a aspectcs bcl·lics; o bé directament rcla
cionats amb camps de batalla. La dimcnsió i els objcctius d'aquests equipa
rnents és molt desigual. De vegadcs es configuren com a auténtics nruscus 
monografics. vencbrats pcr imponants coHcccions de peces. Ahrcs vegades 
prenen un carac1er de centres d'imerprctació, en cls quals les peces tenc10 
un paper secundan i s'cxpliqucn detenninats fets o conúngu1s a partir de 
recursos muscogralks diversos. També hi ha sfmils del que serien centres de 
visitants. a panir deis quals s'organitza la descobena d'una determinada 
zona o camp de batalla. Finalmcnt cal destacar que nombroscs coHeccions 
privadcs o scmipúbliques han donat lloc a petits museus o C<'omuscus, vin
cula1s gcncralmcnt a espais de camps de batalla. 
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La varictat de nous cquípamcnts és moh gran. Enlrr rls que desraquen pcr 
la seva concepeici progrcssisia hi ha l'Historial de la Grande Gurrre de 
Peronnr. i Flanders Fields. a lpres. 

El primer se centra en la batal11a del Sommc, i d scgon en la dºlpres, dos 
deis esrenaris mes sagnants 11!-la Primera Guerra Mundial. Ambdós són 
modcls paradigmátics deis nous muscus milltars, ,cívils,, que enfoquen 
l'cstudi de la guerra des d'uin pllnt de vista cientifk i divl'rsilkat. 
o·cn11ada, cal destacar que amhrlós cquipamems disposen d'una quantilat 
imponant de peces cstrinarntint bcl-liqul'S: armes. uniformes, l'lluipa
meats, etc. Pero també recullcn 101 el que seria l'e.ntom civíl: mrb de vida 
quotidiana, premsa, canes, fotos, fonts cinetiqucs, etc .. ja que de fet 
muscTtzen la guerra globalmenl. atnb 101s cls seus aspectes, mJli1ars, idl'
ologics. 1CC:-aoliJgícs. cconómics;, de vida quotidiana. i 1an1 al from com a 
la rcreguarda. Aquesta visió hc,lística de la guerra. que dóna priori1a1 als 
plantejaments ciemifics, és allo que tipifica els nous muscus cíviJs, 
cnfront deis antics museus mil itars ccntralS en la idtologia militarista 1 
l'CJ<ahaci<l i vcneració de les annes. 

Cal des1.acar que ambdós museus són respcrtuosos amb t0IS els cornba1en1S. 
No es tracia de museus ,nacíonals• que presenlin els suposats imercssos 
d"un cstal nació en contra de l':altrc. sínó dºespais que pretenen aprofundir 
en una problemiltka scnsc ¡mjudicis o preconceptcs patriótks o simíls. 
D'altra banda, d factor emotiu tampoc hi és abscn1, es prescnia sense 
embuts la cruesa i la bestíalíiat de la vida quotidiana a les trinx<·rts, len el 
museu de Camps de Flandes es convida el visi1an1 a identllicar-sl' amb el 
dt'Sli d"alguns deis comba1c:nts. Cal dt'Stacar també el papcr de centres acti
vadors de la recerca que juguen amhdós muscus. animan! i coHaboram en 
recerques arqueologiqucs. molt imponants en el con1cx1 de la Primera 
Guerra Mundial. Jgualmcnt l"Hi:storial de Pcronnc juga UJI important papcr 
com a cenirc d'estudis holis1k ck la Primera Guerra Mundial. impulsan! la 
recollída de dorumentació. la re;11i1zació d'estudis I l'or_ganitzadó de les més 
divcrses cxposicions. To( plcgat. a mi-,; a més. amb una roncepríó museo
gr.ifica airactíva i didatlica dc:s del punt de vista conrep1ual. i amb una 
bona resolutíó pcl <J.UC fa al dis:s,·ny. 

Es traria de muscus civils que reflexionen sobre la guerra en una pcrs
pcc1iva cientílica i c¡ue tcncn un plantcjamcnt must.'ognifir dívcrsiílcat, 
didanlc i de qualím. Tanmatci.x, no 101s els museus i centres d'intcrprc
tació nous són rnn optims, se'n trobcn de molt desiguals. tot í que els 
csfor~os pcr presentar una nm.scograJia digna i atractiva, i un plantcja
ment cientiílcocivil, són conswn1s. La quantitat de casos d'aquests equí
pamen1s, museus, centres dºint•erprciació, equipaments vinculats a cspais 
o llocs, etc., de rclativamcnt nova rrcació són moh diversos. Aixi, ptr 
cxemplc. han sorgil mullltud d'cqulpaments víncuJats a la batalla del 
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Sommc. a Normandia, a les Ardcnes. cu:. 1 iambe Trobem museus míli1ars 
signilkatius pds curopeus en espais ta.n singulars i allu11yats coro a~a 
l'Alamein. 

CAMPS DE BATALLA I XARXES INTEGRADES 

la proliferado de museus i equipamcms patrimonial.s ha anal acompan
yada de la rtcuperadó de camps dt ba1alla. Taumaicix, i a causa dd 
carácter deis combats del que hem anomrnal guerra civil europea, carac-
11'.ri1zada pcls enfroni:uncnts sobre graos cxtcosions de terrc:ny, la prcscr
vació ha es1at for~osarnent parcial. f.n for~a casos s'han cs1ablcrt mesures 
pct recuperar. protcgir o manten ir la incegritat de ks linies de lrinxeres ,~ 
les fonificadons de campanya. L'orgauiizació de rutes de difcrcnt abas!;, 
en vehiclc o a pcu, pos<·n la dcscobena deis camps de batalla a l'abast deis 
usuaris. Aqucs1cs r111cs acosruméll a estar senyalit?ades, i en algunes oca
sions disposcm de mobiliari museogritfic i senyalís1ica a !'aire lliurc, que 
donen informac.ió I indicacions visuals, 

Els camps de bamUa que disposc.n d'una cooccntració d'cquipamcn1s mes 
gran i objectes patrimonials. museus. centres d"inlerpretació, arquilectur.a 
muscitzada, cementiris. memoria Is. e1c .. són els que acostumen a 1enir un,a 
ore.na més o menys estruc1urada de rutes pcls camps de batalla (platges 
de Normandia. turons del Somme, Unia Maginol~ ere.). 

Alguns dcJs cspais de grans batalles de la Segona Guerra Mundial, siruats 
en pafsos amb infracs1ructura cultural i turística suficiertt. han vist com en 
el seu entom s'ha general una auténtica industria cullural i turls1ka, a mio 
multiplcs cquipaments patrimonials i muscistics que es donen suport els uns 
als allrcs. i configuren atape'ides x:arxes que acaben fix:an1 cl visi!ant a.l 
tcrritori l <1ue generen correms de lmismc cultural especifics. Fran~a seri,i 
rl paradigma d'aquests tipus de xarxcs. Les més importants són ks que es 
donen a l'entom de la batalla de Norrnandia: la del Somrne i la de les 
Ardcnl'S, que involucra Belgica i Luxcmburg. 

El complcx de Normadia disposa de nombrosos museus, alguns deis quals 
són modems, amb bona cntitat i dimensions considerables. Aixi, Must'e d,e 
Debarqucrncnt. a /\rromanchcs: el Muséc Memorial de la Bataille d,r 
Nom1andie a Bayeux: el Musée du Oebarquernent (Utah Beach) de Ste·
Maric-du-Mont; i un deis mes modems, el Memorial de Caen, un equipa
ment singular que, a banda de la dimensió de museu, asplr:i a célltre d'in-
1erpretació de la Segona Guerra Mundial, 101 desla<·ant i 1reballan1 cxpli-
eiiament cls valors de la pau. deis quals vol convertir-se en rcfercn1, El:s 
grans centres es complementen amb una munló de pelits i deslgual:s 
muscus: el Muséc N 14 C'omma.ndo a Ouistrcham; el Musee des Rangcrs a 
Grandca mp-Malsy; el Musée Aoüt 44 a Falaise: el Musée Ornaba Beach a 
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S1-Laurei11-sur-Mcr: ti Musée de~ Troupl'S Mro1ionl'es M Benouvílle, 
ctc.Tot ¡iltgal es complcw amb propos1cs de foniíications musc'itzades com 
ara la Batccric de longues o la Battcrie tlc Mcrvillc i pcr dt'Stomptat ds 
rcmcntiris i el mm·iJc cmorn de ll's platgcs. No ral ni dlr que el 50 ani• 
vcrsari de la batalla. i la n,crl"Jdó d'aqucs1a. ,ense garre basr histilrira, en 
el film St11'i11¡¡ Primtc Rym1. i lius i tol en els darrc~ temps ambjors infor
matirs com Altdal of Ho11or, h,in comribun poderosamem a d~penar l'in-
1erh pcr la ba1alla dr Normandia. 

Quclcom rlr similar passa arnb l'ampli esccuari de la batalla de les 
Ardencs. la darrera oft•nsiva alemanya en el front de rocst. Tot un seguh 
de museus ri1mcn d 11uc van ser cls csccnaris hclgucs de la baialla. Un 
deis mes imponant~ es el Bas,,ogne Historical Ctntcr (Bastognc). que dis• 
posa d' un cdifici nou i singular; i el Musce de la Barailk des Artlennes. 
~ifuat a La Rochc-cn-Ardcnne í l'Anlenncn P01cau•44 Muscurn dt• Potcau. 
Luxemburg rarnhr te nombrosos cspais dedicais a la batalla. el Patton 
Memorial Muscum d'Enclburd< i el Mustie de la Ba1aillé des Ardennt's. a 
Clcrvaux. Pel que fn a la horaJlu del Sommc !'Historial de la Grande Guem 
a Pcronnc cxerceix el lidera¡gc de ccmralitzar la infonuació de la batalla. 
Tanmatcix, el propcr poblc dºAlben lambe dispusa d'un muscu notable. el 
Somme 1916, i la zona 1c norabks pums d'intcri!s. com són els disrínts 
cernentíris milítors m1·mori¡1ls sobre el camp <le batalla, com el de 
Beaumom-Hamel. 

CAMPS DE C0NCENTRAOÓ MUSE'iílATS. 
MUSEUS DE L'H0L0CAUST 

La Segona Guerra Mundial va dt-sft•mrnr la barbarie nazi arreu d'Europa. 
Minnril-s ttnique~. jueus, gitaneo,. rcsistems í persones d'idcologia llh.-ral o 
d'csque~ van ser cx1em1ina1s ,en ramps de concenrrariti. No és cstrany c¡uc 
amu dºEurupa bi hagi nombrosos muscus i eqnipamcnrs patñmonials dedi
cats a deixar mm1ória i 1estlmo11i de la barbarie nazi. Aqucs1s muscus. logi
cameui. no són mnseus militars. pero sí que momen cls cfec1cs col-la1e
rals deb delirb mili1aris1t•s. f.ls museus vinculats a l'entom jucu. dcdlca1s 
a l'holocaust. són logicamen1 cls mi's imponar11s. Trohcm muscus de l'ho
loc,,ust arrcu dci món. alguns deis quals tenen una museugrafia 
exceHcnL destinada a provoc:ar les més diverses cmocions i situacions 
cmpatit¡ucs. a li 11uc el visit11111 pugui ropsar la 1erriblr his¡oria dt la 
rcprcssió i aniquilació dd pobl,1 jueu. Entn, els mes dcstacats mnseus d'a• 
qucst 1ipus hi ha rus Holucaus.t Museum de Washington, arnh una rnusc
ogralia ex1raorrlinaria dl'S del ¡punt de visia del disseny í amh 10,a mí'na 
de recursos per curregar la inm1cionalita1 didacrica i educativa del museu. 
que de fct és un gran ccnm· d'íntcr¡,retació de l'epopcia jucva durani el 
con ílicte muudial. Moh similar. 4uan1 a pot(•nria. rs el Muse u de 
l'lfolucaus1 de Jcrusakm, í enc:ira podem trobar rnuseus espedfics i rclll~ 
vams dr l'bolocaust a Hfluston, Mon1real, Sidney. 
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En una Unía similar mercix partirular atenció el Museu Jueu de Berlín. amh 
un edifici impressioaam dissenyat per Daniel Libcskind el 1999. que buoca 
una rccuperació de la imponant herencia jueva a Akmanya. Els berlinesO!; 
1arnbé han estat valems proposanl una ruta scnsc embuts: la topografia del 
terror. que rcsscgucix el que queda deis espais nazis de la ciutat. 

A banda d'aquests centres d'interpretació i rnuseus destaquen els espai!l 
museítlats. En cfec1c, alguns camps de conccntració com el d"Auschwitz·
Birkcnau (Polonia) estan gairebé inrnctcs, 1 la pe1Jada de !'horror es poi 
percebre en dim·te. Ravcnsbrtlck. Buchenwald. Dachau a Alemanya o 
Maulhausen-Gusen a Austria disposen també d'imponanls espais muse'it•• 
za1S, museus o me.moríais. El cas d'0radour-sur-Glan~ també es podría 
considerar en aques1a linia. Aques1 petil poble [rances va se_r mtalmcn 1 
dcsrruil pcr les tropcs nazis, que tambe van matar els seus habit,rnts. El 
poble mai va ser reconstruí!. Avui les ruines configuren un conjunl monu-
rncntal de denüncia contra la barbarie. 

MUSEUS DE LA RESISTENCIA 

L'ocupació nazi a Europa va provocar imponants movimcn1s de resisten-
cía. De fet. la resist~nda va a:Iliberar amplies iones de lugoslavia, Grécia 
i Polonia. i també de Fran~a i d'llália. No és esrrany dones queja en la 
immediata pos1gucrra sorgissin muscus de la resis1rncia, destlnats a con•• 
servar la memoria deis lluiiadors ¡>opulars contra el nazismc. Aquest!¡ 
museus s'ban anal enriquint amb el pas deis anys i fins i tot han experi•• 
mental renovacions i rcrnodelacions. 

ha.lía 1é nombrosos museus d'aques1 ápus. Són centres molt actius des del 
punt de vista cívic í duran! les darrercs décades del segle xx van jugar un 
importan! paper en la promoció de.Is valors democratics. Els museus de la 
resísténcia eren una pe~a mes.jun1amcnt amb els sindicats. cls movimenrn 
de renovació pedagógica. els moviments veínals, e1c., en la de_nsa tram:i 
de la societa1 civil Italiana que es movía a i'tntom de PO. La tasca edu-
cadora d'aquests museus en els valors de !'esquerra i1aliana són per tan11 
un trel de la seva idcnlitat. Enca.ra avui destaquen les fuucions i els mate-
ria Is didáclics de la major part d'aquests museus. Singularmem intcrcs•
sants són cls gcnerats pel Museo Storico de Trento. Entre cls principau; 
museos de la resisténcia destaquen el Museo della Rcpubblica Partigian,, 
de Montcfiorino. el Museo della Resistenza de Uguria, Museo Storico dellu 
cir1:i de Bergam, l'Ecomuseo della Resis!enza (lcll'Alta Sangone-Coazze; el 
Musco Nazionale dell'intemamento de Terranegra, ele. 

Fran~a també disposa de nombrosos museus de la resistencia, alguns del:; 
quals estan agrupals en la xarxa Musée de la Résis1ance Na1ionale: 
Bourges, Champigny-sur-Mame, Chaieaubriam Voves-Rouillc. Givors, 
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Nicc, Momlu~on, Varcnnc Vauzcllcs ... Per la modern1tat de la scva museo
gratia i pcl scu plantcjamcrn museologic destaquen, pero, el CentTI.' 
d'Histoirt de la Résistancc et ele la Oéponation de Lió, construYt dins deis 
locals que va utilitzar la Ges1a1?0 coro á centre de comandamenl. Tambe és 
molt destaca.ble el Musée de la Résistancc e1 de la Déponation de 1'1.shc. 

EL DESERT CATALÁ 

De 101 el que s'ha exposat anterionntnt hom poi deduir que cis europcus no 
han girat els ulls a la seva própia, i dolorosa, historia del scglc l(X. Els pro
jmes i les realitzacions museol.ógiqut:$ i muscografiques són una evidencia 
de l'interes pcr la historia. La miirada cap al passat íurgant en les més divcr
scs ferides, incloscs les de la barbarie deis camps d'cx1em1ini, denoten una 
importan! maduresa dcmocrirtica, Els europeus 1encn prescnt les scves gue
rrcs. pcrque aquestes han estat deten:ninanlS en la historia d'Europa i, com 
hem assenyalat al comen~ame111, la historia es poder pcr conjurar els coo
dkionamcnts del passat. Aquc!Sta rcflexió sobre el passat es fa sobre una 
fenna base científica, pe.ro tambe a l'entom deis valors. La historia explica 
que hi van havcr victimes i bcmcins; i c1ue hi van havcr regims feixistes i 
nazis que es van revohar coni:rn la humanital i que s'havien de combatre i 
dl'Struir. No esca del tot ciar qui eren cls bons, pcró no hi Ita dubtc de qui 
eren els dolems. Ja no hi ha a Europa ni monuments ni simbols nazis. ni 
memorials als combatents de 11:s SS, ni homenatges a la barba.Tic. 

Contrariament. el balan~ que presenta Catalunya. i l'Escat espanyol en el 
scu conjunt. t's for~a difcrcnt 

El nostre patrimoni de la Guerra Civil continua oculia1, desertitzai i ama
gaL Els monuments dedJca1s als pensadors í militars feixistes encara pre
sidcixen els nostres carrcrs (cosa impensable a Italia o Akmanya). Cap 
instimció s'ha plantejat enca1ra una intervenció seriosa i ci.entifica de 
recuperació i muse'ització deis nostres camps de batalla {Ebre, Segre, 
Pallars). Els reíugis antiaeris de Barcelona. tcstimoní excepcional d'una 
epopeía cívica, continuen ocu.ltats. Cap llei proccgeix el patrimoni de la 
Guerra Civil. Les iniciatives d"inte.rveoció patrimonial sovinl són desen
raonades I se situcn vergonyo:;ame.nt en un pla cxpiatori: tots vam ltnir 
la culpa. Els museus militars existenis continuen tcnint un rc.ferent mili
tar anacronic, per no dir. direet:ame.ni, un regus1 feixista. No hi ha renova
ció pel que fa a cootinguts, ni pel que fa al concepte museologic nJ cu la 
rcsolució museografica. El Musco del Ejército i el seu epigon. el Museu 
MiLitar de MontjuYc. són un autentic de.sastre. malgrat que disposen de 
bones coHeccions. 

Hom pot intentar disculpar aquesta realitai amb l'argument que la Guerra 
Civil va ser molt 1raumatica i que encara no está superada (dcsprés de més 
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de 60 anys!); pero no cns cnganyem, la Guerra Civil va ser un joc de ncn:s 
comparada amb la que va palir Europa immedialamenl després, i els euro•• 
peus, i fins i 1ot els alcmanys, han aconseguít aixecar el cap i fer balan~. 
Hom podría argumeniar que la museogralia i la museologia, aixi com el 
trac1ame.nt del patrimoni, 1cncn un dcsenvolupament raquitic en un pai:1 
sense poliúqucs culturals. i si bé aixo es ccrt no és raó sufkient per expli·• 
car la impoodcrabililat historica generada a l'entom de la Guerra Civil. 

De fe1. l'aoomeoada transició cspanyola es va construir sobre un mons•· 
truós pacte de silenri <1ue implicava desenització i ocultadó quam ;1 
concixemcni historie. La pcrvivencia factka del franquisme es va deixar i 
l'S dcixa notar. Al capdavall. l'ombra deis vencedors es Uarga. 
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Testimonis arqueologics i patrimoni Is de 

la Guerra Civil a Catalunya 
lilRJl l \111\ 11111 1\111\1, 1 
t\l u,(. id,· l'. 

F-.str lf'1ff'W:Jo prrtr,rdr 111<nr,u., l, !1'ª-" r1WtÜJI d.r 
J-.:t.rig11.u ttl.cf<'iOaiadOJ r11• ltt Gutrri> <1MJ npdú
Ja 11.ir M Ntlin lr11rincdo pu~lK'fb.. \1 XWI" 1ro1'6 

4t íllit'i,ríraJ p¡rmtll'Offitl('( o d.r i•fornt.arftnM r• 
lo, Pfltdio, 4r N1m1111lrnci611, lfrlWl15 diJbéirodo u1t1 

1m11it.iif1lHI dt tall't drl'ltNtto,. patnmon:1.iln rfl ti 
amiito dr C111J•,.>'4• ro1tpJr1ndr, l1ts amtuloJ 
mo11og,.!1Jir9.,: d.r ('lit doum q•r 1,11tu tlr 111 
B1r1ll11 dtl A ro " dtl Mllffll drl f..rlJlo dt l, 
)OltfftitTrt, 

l A (f#t K d.t&ir ~tt httrrñ iOrltl JHI' 11 GlftITT 

Cirll q1tr tr m41"1jinl" '" lti 1,dr1111i,, dM? 
¡J witt dlo,. ,e r• JNtliltt • Jr.fpt•fln bu rofffir11• 
rJu? Trrtlmdu ni n11t11tJ1 q1t lo 1wm• no Ja q.:1110 
.111 I, drm«rana 11J la., ltkttltdn rjrJlr,.. ro,,io 
pcu6 e• fü,,opo t1t INS , ¿p(td,-,,it ~fi,,.1t, qur 

IIT'tl¡N"m t, '"'"'º""' Afsró,1111 Jór•rt porrr 4r 111 
.aillillf41 jo;( dt O~Mttlif ,wnro? 
W t í,11u·11lt$ ,arnmwuclo q11r w rifdlf l~rdti · 
94ttao. o glfr 1.r JifuttJr,a a ttlU't'\ dt ttrt1m1, 

di,vna.,. -"l it fo1 ,r/111101 01e1i11fftOt, lts 6"11tfff.1 
tic t11 ro(ra. rl N lttpA•rnto cfr t",1rwmon Mif1r1;11 
de l'wjo/1 IA .. ,.¡, ti "' '" I"'• ,t, ,_ URSS n, 

Ba,rdo1J1 d.u-nrarr Ja G•mo ünt. "1 «,vvNroq,,, 
militar 14tl I\IJlor,, t. Blltt11l11 Jri Eb'to r 1.:1 h•ru dt
ltj Pi nitros. ff n1a4o 4r Je.armlli> dt !ti d1/rrT"'" 
pro\'l'tt~ r\ ltrttl'Oft0;. il •nr11.:lr,. Jr¡wúr Jr lit 
11dnll11111 p.ittH'uhn 

,frro t·s obligllció11 moml. sobrr todo lo~ q11r padrC'l'11 /11 gurrra. t110111lo se 
acabe como 11osotros queremos que ~e arnht', sarnr de la lrcció11 y dr la 
suma drl ,·scarmir1110 el mayor bit11 posible, y cuando la 0111orclra pase a 
arras ma110s. a otros lrombrcs. o otros gencrocio11rs. qur sr acordara11, si 
alg1111a 1•rz sie111e11 que les hirn •w lo sa11grc iracumla y otra 1•1·z rl gr11io 
cspa1iol 11uc/1•e a enfurecerse ro11 ,la i11rolera11cia y co11 rl odio y co11 el apc
rito ti,• t/cstrucció11. qu,· pir11sr11 1·11 los murno.1 y qut• rsc11cl1r11 la /t>cció11: 
la de esos lwmbrrs que lra11 raido embrn1•cri1los ,.,, la bnralla lllc/1a11do lllll!J· 
11á11imame111c por un ideal gro11d'ioso y qur a/roro, obrigoclos c11 lo tierra 
111arrn1a. ya 110 tiene odio, yo 110 1ir11r rc111·11r, y nos ,·1111in11, 1·011 los drstr-
110.1 dr su lul, rra11quí/a y remota 1·01110 la dt• u1111 ,•Sff!'/111, el mr11sajc dt· In 
patria (frr11n que dicr a todos: Pa-z. Pirdad )' Prrdórr•'· 

PRESENTACIÓ 

En ac¡ucsl aniclc us volcm mostr.ar la gran varie1a1 M vrstigis relacionars 
amb la Guerra Civil cspanyola qui: s·cstan donant a conelxer. ja sigui a tra
vl~ d'inkiativt'S patrimonials o d'infonnation~ als mitjans de comunkacíó. 
Són restl'S que han romas impassiblcs durnni mrs de scixanrn anys. indife
rents a l'oblit al qua! han esta! !,otna-scs, sofcnt-s amb les rnanipulacions 
rehudcs i sovin1 passivrs a la srva, dt'Strucció. 

11cm r!ahora1 una compilació d'a,quests elements palrímonials dins l'ambit 
de Catalunya. En un articlc a pan es parla espccificament dr la batalla de 
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Prro nn.f ltr•oi dr prrgu,rtor ,-¡ e.u, rttt,pmt6411 
4t I, mr11ori.i .lilst6rico 4c to Gum'I Ci,il d rr,1 
a salo i•ripirntr )' d rtm,no 1,uitlla 1.aJ lar,o. 

1 Paraulo d<I di\nz"d( ~- At>/1, ¡,roru,,mclc, 
m ti W)(un :mh·ffl-ltt dtl 1~ p¡irdal <t--b rt\ÜQ 

rullltar a llnk:i dt 11 Guma C-rvil a l'Nuattmcm dr 

llm'd<>IIL 

l'Ebrc; aquí només en farem un,a breu referencia pcr parlar deis projee1es de 
l'ossera de Sant Banomeu i del Museu. Tarnbe es dcdicar:i un artkle mono• 
grilfic per tractar el projecte dell Museu de l'Exill de la Jonqucra. 

D'un temps en~a es parla molt de la Guerra Civil. És un tema que s'ha posat 
de moda. Sovlnt, no sabem ben bé com, un ctimul de coincid{'ncil's posen 
de manifest una inquietud social. Es destapa una problematka que sobre
passa els limits estrictes d'on s.'havia original i pren dimensions d'imcrés 
general. Aqucst seria el cas de la Guerra Civíl espanyola. lk de confessar 
la mcva incapacilat pcr esbrinar les veritables causes d'aques1 fenomen. 
Tampoc es el lloc de fer-ho. No és que no hi bagues un interés historio
grilfic pcl tema, ans el contrari. Tampoc podem dir que le-s difercnts enti
tats i associacions d'afcctats -Lleva del Biberó, Amical de Mauthausen, 
expresos politics. exilíats. mares de fills desapan:guts ... per posar nomes 
alguns cxemples -, no hagin llu1ita1, cridai o s'hagin 01obili12a1 per fer sen
tir la seva vcu i reivindicar els scus drcts. El cen és que 101 aquest movi
mcm social ja hi era. peri>. per una incógnila raó. l'esdat darrer s'ha pro
durt fa pocs anys. Hí tindrii alguna cosa a vcure el món de les arts? El cine
ma o la literatura? Potser la volluntat d'algun mitja de comuuicació en l'e
laboració de documc111als de qualítat hi ha contribu'i1? 

Algunes de les causes que provoquen aques1 inttrcs poden buscar-se ea 
l'acció contraria a le-s que motiv·aren el silcoci duram 1ants anys. Quan par
lero de la Guerra Civil espanyoli1 ho fem. básicamem, del pcriodt entre 1936 
i 1939, pero tamb~ ho hcm d'estendre a 101 el regim an1idemocr/Jóc sorgit 
del conílicte. La guerra no es va acabar l'any 1939: no va ser com el 23 de 
fcbrer de 1981. Aquella vegada el regim sortint del conílicte fou la dicta
dura militar del general Franco. Una dictadura rnoh mrs llarga que la xilc
na o !'argentina o la brasilera. Quaranta anys de dictadura. de reprcssio, de 
pors, d'impunltat nacional í inlt'.macional vers un regim rcprcssor, fcixista, 

Naturalment, 1an1s anys de pri•,acions de llibenats indjviduals i col-lecti
ves han dcixat molles scqüclcs .. És un tema viu en el record i la memoria 
col·lecriva, pero iambé en l'ámbit personal i sentimental,ja que hi ha molts 
protagonisles, testimonis d'aqwl'lls csdevcniments. Els crus esdcveoim~ots 
provocats per la guerra semprc dcixen molles ferides, en tots els bimdols. 
Pero. les fe.rides provocades du1rant quaranta anys. és difkil que s'oblidin 
en vint-i-cinc. Sobrctot sí s'opta per una solució upus p111110 final. La 
memoria és un mecanismc inco,ntrolabk des de la política o la lcgislació. 
Scmpre troba una esdetxa per on sonir. Com diu Reyes Ma1e (2002) ,La 
memoria ,w se arruga n11tc términos como prescripción, nmnistia o i11sol-
1•e11cia, ¡1urs tiene la mirad11 1111estn en la 11ir1ima. Y si hubo u11a i1¡j11s1i
ria pasada y 110 ha sido saldad.a, la memoria prnclnmn In 11igc11cia dr esa 
i,¡justiria•. 
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ParaHelamem a la r=pcracíó de la memoria his1orica d'aquc,,i periodt:. 1ambe 
s'han anal n:cu1>eran1 vcstlgis arquitl'('1Óuics i arqueología;. Aques1a recupena
¡•ió s'ha fet a partir d'un procés de pauimonialiwció cultural, valoriizant-1,os 
rom a 1es1imonis simbolics i n:fen:nts his1orics de la memoria coJ.lcctiva. T 01 
si.-guir veurem quins són aquests elemeiits i analiizarem cls proccssos i la silu,a
cíó actual. Després. comprovarem si és veri1a1 el que diu Albeno Reig (200:1): 
•Transrurrido rnsi un quarto dr siglo desde lo Co11sri111ció11 dr 1978 q11cfi111d,a
me11t6 juridicome111r ti 11un•o rtgímr11 dr 111011arq11i11 p11rlamn1tori11, JI c11a11do 
puede ro11siderarse que rst6 Jim1e111e111r arraigado c11 la cultura ¡10/itica de los 
cspa,ioles, parrre llegado fl 111amr1110 de poder ca11ce/ar ,df]i11iti1•ame111e• los 
silr11rios, las lagu11as )' las ambigüedades que Ir Ol'/J111po1i11ro11 n, s11 prtl(·eso ,de 
co11srrurrió11 y co1L~olidació11. Hay q11r rstablcrer 11110 adrruad11 política dcmo
crótira Je la memoria colrctim,. 

ELS REFUGIS ANTIAERIS DE BARCELONA 

Qu1 hauria previs1 abaos de J'any 1937 que la població civil es convenida 
en objcctiu tic les hombcs. Qui, dcsprés de la Guerra Civil cspanyola i d'al
guncs de les seves carnisseñcs. imaginaria que seixanla anys dcsprcs es 
cominuarien bombardejant indiscrimiuadamcni civils sota la coartada de 
la democracia? Sohre101. dc.spres del genot'idl d'Hiroshima i Nagasaki. 

De vegades. la memoria es massa voluble, massa condescendem amb e·ls 
que la voldrien anihilar. Els bístoriadors repctim una i altra vegada que 
el coneixement del passat scrvcix. entre altres coses. per evi1ar repe1:ir 
errors en el futu,. Poca cosa podcm fer cls his1oriadors si la resta de la 
societat oblida. Quan ja no rcstin testimonis del que van significar ds 
refugis antiaeris. restaran les pcd1es. les parJules imprescs. Pero. es 
mantindrá l'esperil dels llucs? Haurem estat capa~os d'honorar el pa1j
mcn1. la por i J'angoixa d'aquclls ciutadans amagats com conills atemo
rils, espérant no havcr de comprovar l'efcc1ivitat del seu refugi7 ta 
meva mare era una nl'lla que vivia a Roses quan va csclarar la gucrrn. 
Nomes recorda la por de ks bombes i el soroll que feien en caure. El seu 
pare (el meu avi) e_ra paleta i havia constni'it rcfugis. Ara, 64 anys des
prés, el nél i fill cscrlu sobre un tema que ao ba viscut, pero drl qua! ha 
scntil sovint parlar en converses familiars. diles en vcu baixa i amb el 
retom als rostres d'aquella por i d'aquclla angoixa cstranya. viscuda a 
les própies cams. 

El 13 de fcbrcr de l'any 1937. es produí el primer bombardelg a la ciutaL 
Fou des del mar. des del creuer italia Eugenio di Saviola. lil resulta! fou 
de 18 mons i una bam:ja de s1•n1ime_nts gencralitzada: por, indignació. 
l'Stupcfaccíó ... La in1ensita1 deis atacs ana i11 crcsce11do. La majoria pm
venien de !'aire. causalS per l'aviació italiana amb base a Mallorca 1, 
1ambé, la Legió Cóndor. En total foren 194 bombardeigs. Si recordeu algu
nes de les imatgcs que van trasbalsar el món durant el setge de Saraj~o. 

1 ! ) ll,,J IIQ! ¾07 1.11K;11 il P001iP !lec 01! !l.t'ft!ION O fJf 
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sobmot la matan~a de.1 rncrcat que va motivar la reacció in1emadonal. 
penseu que a Barcelona. Granollcrs. Rosts i a.lucs ciu1ats catalanes, es 
produíren t-scencs molt més ts liercTdores. 

Davani d'aquest perill s'in1ent.1 reaccionar ins1itucionalmeni, peri) rnmbé 
de.s de.l ciu1ada. Des de la 1ard,or de 1936 comen,a a funcionar el Servei 
de Defensa Passiva (Pujadó. 2002). S'adequarfn les galcries del merro i es 
comcn,aren a construir eis priiacrs 25 refugis de galeria de mina i 5 refu
gis ce.Hulars. Pero l'Ajun1amc111 no podia cobrir totes les necessltats 1 
molla gcm es feicn e.Is scus pmpis refugis. El que sí hí havia era una ins
pccció que valorava les condidons técniques deis refugis i la utili1zació de 
les subvcncions que s'atorgaven amb aqu,-s1a finalitat. 

Un csrudi fer a panir deis anys 60 informa de l'cxis1cncia de 1.400 refugis 
a Ban:elona. El creixement urba nistir de la ciutm i la millora de les infrncs
trucwres de scrveis han anat posani al descobert una realíla1 que. tot l 
coneguda. havia restai, com tan11cs ahres coses, en l'oblit. Actualmeni rs poi 
visímr un d'aquests 1.400 refugís: el 307 del Poble Sec. 

EL REFUGI 307 

Esta ubica! en la connuencia dt~I carrer Nou de la Rambla I del passeig de 
MontjuTc. La scva construcció íou una iniciativa ve'inal, com la majarla 
deis rc.fugis de la ciu1a1. És 110 deis mes ben construY1s del barrí. Consta de 
400 metres de túnels de volta. amb una al~ada de 2 mi una amplada d' 1,6 
m. Tenia tres portes d'acces, a1mb cls uinds en ziga-zaga. per evitar els 
efecres secundaris d'una bomba. Les camonades són totes arrodonides pcr 
facilitar l'evacuació en llitera. Hi havia cspais amb usos complcmcntaris: 
infcrmeria. maga1zem d'eint-s, l'armaciola, lavabos. lonts. També disposa
va d'una ba1eria d'acumulaao~s prr tenir subministramem clcc1ric indc
penden1 de la xarxa. En el proj,mc es calculava la capacita! del rcfugi en 
2.000 persOlll'S 

Aquest és, pel que s1•mbla, l'linic refugi M Barcelona que no es va iapiar. 
Duran! els anys posteriors a la guerra ha 1ingu1 usos diversos: culriu de 
xampinyons, habilatge d'índígems. magatzem d'una fabrica de vídrc ... En 
enderrocar la fabrica. l'any 1995, va quedar a.l dcscobert. Fou llavors 
quan. uo altre cop, la iniciativ1a popular va volcr recuperar aqucst cspaj 
com un lloc de memoria col-lectiva. L'any 1997 es van fer les primercs 
visites. L'entitat que aplrga la volunta1 ciutadana fou, en un primer 
momen!, l'arxíu del dimicte Sa.ms-Montjulc. No va ser flns a l'any 2000 
qu:111 s'incorpora el Muscu d'Histi>ria de la Ciuta1 en l'organització de ks 
vishes. Fins al moment, han visita! el rcfugi 307, l'únic oben al púhlic, 
dues mil cinc-cc.ntcs persones. 
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EL REFUGI DE NEGRÍN 

Reccntmen1, s'ha publlcat a El Prriódico (R. Fomova i C. Cols. 2003) un repo,r
targe on es revela la historia d'un refugi Lrobat al barrí de Pedralbes. al caner 
Sor Eulalia d'Anzizu. Es un refugi que no consta en l'invcmari deis 1.400. Va 
ser descobert l'any 2001 durant unes obl'l'S, pero es va scgcllar rilpidamenl i 
no es va redescobrir fins a.1 2003, quan s·organlrza l'expedició imt,grada pcr 
personal de l'Árca de Servcis Urbans i Maotcnímem í dos periodistcs. 

La hipcnesl apunta que es tracrava dd reíugi utilirzat pel cap del govcm 
de la República, Juan Negrln. Trua el bli>graf d'Azaña, Santos Julia. co,m 
Joan Llarch. autor de Negri11. ¡Resísrir rs 11c11ccr! coíocidc.ixcn que Negrin 
va viure en una finca cedida per la familia Roviralta. En el jardí d'aqu~·s
ta fiaca s'hauria íer construir cl rcfugi que. amb les 1.ransformacions urba
nistiques, quedaría per sora dcl carrcr. 

El secrct que cnvoltaria la construcció d'aqucs1 refugi, a causa ck l'all 
rang de Negrin, va perpetuar el seu desconeíxcmenr fins als nostres dic~~
Molt a prop bi vivía, amb la seva família. el general Vicente Rojo. cap de 
l'Estat Maj()r de l'Exi-rcir de la República. Ells també podricn havct esrat 
usuaris d'aquesl rcfugi. 

ELS BÚNQUERS D6 LA COSTA 

Una de les restes de la Guerra Civil més visibles i frcqüents a Catalun:ya 
són cls bianquers, blocaus o casamates de la cosra. Dt'S de l'any 1998 s·i,s
ta fent un t'Studi deis del Marcsme (Montlló. J. i Alay, J.C: 1999). Es trac
ia de construccions molt bererogenits. Es van íer per impedir un descm
barcarncnr de les 1.ropcs colpistes des de Mallorca. També es van utilh1:ar 
per controlar lt'S incursions de l'aviació amb l'objcctiu de bombardeJ1ar 
Barcelona. Els avíons es veien des deis blocaus d'Arcnys i aixf es dona va 
avis a la ciutar comtal, ja que aleshores no hi havia radar. No es va hawr 
de comprovar la scva cfecrivirat per al combat, si mfs no en situacions 
critíqut'S, com hauria estat un desembarcamcm. Alguns eocontrcs arnb 
vaixclls rehels van demostrar que l'annarnent de l'cxcrcir rcpublicil c-ra 
molt l.imítar. 

La prt'Si:ncia d'aqut-srs clcmenrs ha estar consrnm des que es van dcixar d'uti
li12ar. Ha estal. pe.ro, una presencia viva. No han restat amngars en rccóndirs 
indrets inacccssibles, sinó a les platges. al costa! de la vía de rodalies del tn:n. 
És a dir. a la vista de la ciutadania. A oiés, han esiat un bon obstacle en la 
construcció de J>Orts. cscuilert'S í 11asscigs maritlms. principals motius de la 
seva dcstrucció. Molts han l'Stat réuúlilzats, rom a bar de platja o com a hal)i-
1ade. Matgrat tenir-los tan a lama. ser tan presenis, l'auténtica idcntitat d'a
questes estructures ha resrnt oblidada, rom sí íossin invisibles. 
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El principal objectiu d'aquest weball de recerca es fer un inventari de 101s 
d bimquer.s del litoral del Mares me i vcurc 1'e,ia1 de conseivacíó en qué es 
trobcn. Tambres vol fer una clitssilicació tipológica, estudiar-ne la ubit'a
rió, ies possililes funcions especifiques i les tecniqul'S consuuclives. 
L'cstudi imegra la voluntat de n:cuperar la mcmória oral de persones rela
cionades amb aqucsts elcmerns en el moment de construir-los o rn l'lis 
com a dcments defcnsius. Finalment. també es pretén valoritzar la scva 
presencia en d 110s1re ambit urloa i patrimonialitzar-los com a tcslimonis 
vius d'un moment historie moh roncrcl de la nostra socictat. 

L'estudi pretca recuperar-ne la rnemória hisiorica i valoritzar-los patrimo
nialmem abans que sigui massa tard i dcsaparegu.ln tots. També es vol
dria elaborar un model metodol,ogk que ah.res investigadors de Catalunya 
o d'altrcs indrrts del llevant peninsular puguin aplicar per amplíar el rre
ball en ahres ambits geogrilfics. 

EL CAMPAMENT D'INSTRUOCIÓ MlllTAR DE PUJALT (ANOIA) 

A Pujah (Anoia) trobcm les rcst.es dcl campameni d'insrrucrió militar del 
XVlll Cos de l'Exercit Popular d,· la República. Constava rlc vint barracons, 
tn:s galcril'S refugi subterránlcs, una font i safarcigs. La capatitat del cam
parncm era de cinc mll reclutes. Es va utilhzar al mal\ de l'any 1938. 

Exisrcix un projecte de museització (Hcrnandez, 2001) arnb el tírol 
,Historial de l'Exi:rdt Popular. l'rojectc d'idces (museológic/rnuseograñc). 
Pujal1>. Ha estar un encarrec de· l'Ofitina de Pa1rimoni Cultural (OPC) de 
la Oiputadó de BarceJonn, en el rnarc de les tasqui:s de supon 1ecni.c direc
te als ajunrnmcnts que realitza l'OPC. 

El projecte proposa un Cemre d'lrnerprctació per tal de presentar i reviu.rc les 
ínstaHadons i la vida quotidian a en el Cemrc d'lnstrucció del XVIII Cos 
1f'Exérd1 Popular. Perrnetria una visió global sobre la Guerra Civil a Caialunya 
q~e rccolzaria sobre la mcmoria1 histórica i les l'l'SICS arqurológiqucs. Els 
autors del projectc remarquen la •1olunta1 d'educar pcr la pau. 

EL CONSOLAT DE LA URSS A. BARCELONA DURANT 
LA GUERRA CJVlL 

Una curiositat consetvada de la Guerra Civil, poc coneguda, es l'antic con
sola! de la Unió de Replibliqucs :Socialistl'S Sovietlques (URSS) a Barcelona 
(Merino. 2002). L'clemem més emblcmatic de l'edifici es troba en el búnquer 
re.fugi que s'a111aga en el seu sotcrrani. Cal relacionar-lo amb un deis episo
dis historicamcnt més densos de l.a llarga historia d'aquesta casa. 

Está situada en el miJnero 17 de l'avinguda del Tibidabo i és obra de l'ar
quitectc Enrie Sagnier Villavecd1ia. Fou construtda, l'any 1926. pera l'in-
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dustrial catala Salvador Andreu Grau. conegut popularment perles pasi:i
lles contra la tos. Amb l'esclat de la Guerra Civil fou nacionalitzada i s'hl 
cstabll rl consolat de la Unió Sovii:tica a Barcelona. Avui és propie1at ,~e 
Mútua Universal. 

Malgrat els canvis d'usos. de propietaris i el pas deis anY5. la casa conse'T
va 101s cls seus espais d'interes. L'clement més notoñ és el biluqucr del sote
rra ni i rl seu magnific esta! de conscrvació. Les parcts, que són de formig:ó. 
de 40 cemimwes de gruix, dcLimitcn un cspai amb dormiloñs, cuina, lani
na i grup elcctrogen. Tambe disposa d'un complex sistema de l'etllilació. Un 
deis cltmcnts més curiosos és cJ sistema d'obcnurcs que té. Ois)losa de dut-s 
entradt'S de ícrro cola 1. És a dir, una entrada. simada e_n ti soterra ni de r c
dilki i una sonida d'emergencia que dóna al jardí. Les ducs portes tenen la 
pcculiañtat que només es poden obñr o tancar per dins. Eslava prepara! per 
aguantar una temporada scnse sortlr-ne. 

Es conserva de l'cpoca una bandera sovictica. amb la íal~ i el martcll brn
dats, í la placa policromada de la ía~ana. La seva construcció respondria 
a la nccessitat de refugiar-se deis borubardcigs que va patir la ciu.ta1 
durant el conílicte, tal con\ passa en la construcció dt la rcs¡a de rcfug;is 
de Bar<"elona. Sobrctot, si tenim en corupte que es tratLaria d'un objectíu 
cobejat pcr l'aviació íeixista. 

La hisioña de la casa es1a plena de personatges i esdcvcniments trans- • 
ce_ndemals. Si a tot aixo lí aíegím la s<.-va arquJtcctura, el seu esta1 de co1i-
servació i el seu alt valor simbolic, aqucst edifici es conveneix en un el1e-
ment intercsantíssim des deJ puJ.11 de vista patñmonial, preserva, peJs dife-
rents propietaris de la linea i l'h especial per l'actual juma de Mútua 6 , 1 ~•- dtJ ,.,.q io, 0 "' ,, ""19'•'-"'° 
Universal i el scnyor Ferran Duran, cap de segureiat de la companyia i w,,i ., 

aman! de la historia, que va evitar costés el que costk qur es res c,1p 
reforma a !'interior í es conse_rvés tal com es va trobar. 

ITINERARIS D'ARQUEOLOGIA BEL·LICA AL PALLARS 

Fa un parell d'anys que J'empresa Hisloria per Dcscobrir, ubicada al 
Pallar.;. orgauitza visites guiades per la comarca, centrades en el que el Is 
anomencn «arqueología bel·lica de la Guerra Civllc. 

A partir del mal\' de 1938 s'estahli un from de gucrm en aqul'Sles comarques. des
prés que l'cxérot colpista trenques el front d:Aragó. Al sud. s'establcix el íront de 
l'Ebre, que es coneixera com a bataUa de l'Ebre. Pel gener de l'any 1939, aquist 
rrom es comenvi a moure. 

D'aquells por més de 10 mesos d'cnfromaments en resten una serie d'el,r
ments constructius de carácter militar com 1ñnxeres. bünqucrs. murs, etc. 
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els quals són cls que es pod"n visilar scguint aquests itincraris. En 101al. 
hi ha setic liineraris diferenls 1rtparti1s en sis zonl'S. Abasta des d'Esterri 
d'Áneu lins a Trtmp. Els ilincra1ris 1ene11 difcrcnt grau de dilicultat. segons 
l'accessibili1a1, el desniwll o el 11emps necessari de caminada. Es fan a l'es-
1iu. donada ta clima1ologia. 

Realmcnt. sorprcn la quanlital de restes conscrvades en aquesta zona. 
Tarnbe destaca el por grau de condxemenl públk d'aqucstes restes. Per 
aixo. cls visi1ants queden altatweni sorpresos quan ho dcscobreixen. El seu 
es1a1 de conservació es molt divers. 

CONSORCI MEMORIAL DEI.S ESPAJS DE LA BATALLA DE L'EBRE 

En aques1 apartat no trac1arem1 de les restes d'arqueologia bel-lica de la 
batalla de l'Ebre, ja que es desenvolupara en un a-nicle monografic d'a
qucst matcix dossier. Eus cemrarem en uns projectcs molt concrets d'a
ques1a entita1. El Consorci Memorial deis Espafs de la Batalla dc l'Ebre 
esta format pcl Constll Coma real dr la Tcrra Aha. la Generalitat de 
Ca1alunya i els municipis de Co:rbera d'Ebre, Vilalba deis Ares, el Plnell de 
Bral, Batea. la Fa1arella i Casenrs. Des del moment de la seva creació. un 
deis seus principals objectius b,1 csiat la recuperació de la memoria histi>
rica vinculada amb la batalla de l'Ebrc. L'altrc objectiu prioritari <'s la crc
ació cl'un conjuo1 muscistic. 

En el cranscurs del lreball de camp, confccciooant l'tnveniari deis espais 
histórics, aparegué una reali1at que no s'havicn plantcjat apriorislicament: 
!'existencia de nombroscs fosscs i resrcs humanes cscampadcs pcr boscos i 
ramps de conreus. Es 1raciava d,i les despullcs deis combatents que van ser 
cntcrra1s i11 silll per altres soldats o. fins i 101, prr la poblatió civil, dcsprés 
de la batalla. La neeessita1 de cercar un lloc on diposiiar dignament aques
tes restes i, alhora, retre un homenatgc simbolic, van fer decidir la Junta 
del Consorci a crear un monument osscrn. Ja hi bavia dos precedcnts a la 
zona: l'ossera dd Tef\' de Montserrat a Puma Targa (1968) i l'ossrra de la 
Lleva del Biheró-41. al tcm1e del Pincll de Brai (cota 705). El nou projcctc 
es diferencia en l'abast territoña1I, que l'amplia a 101 el terri1ori de la bata
lla de l'Ebre. L'allra gran diferencia es la creadó d'un banc de dades, a ira
vés de l'ADN de ks restes rel'tl1pcradcs. amb la finalital d'identllicar el 
major nombre possiblc de cosso:s. 

El projec1e del monumem osser.1 de Sa111 Banomeu s'estructura en quatre 
arnbits d'actuació. repartüs en dUl-s fases. En un primer momem es prcveu 
la construcció del mooumcnt osse.ra al co$lal de l'fflllíta de Sant Banomcu 
de les Camposincs. Es tracta d'um espai simholic. tarn perlo seva propia his,-
1oria relacionada amb el 1erri1oñ com pcl seu paper duram la batalla, ja que 
aJ voltam de l'ermiia s'bi van instal-lar els llocs de comandamenl d'alguncs 
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uni1a1s republicanes. l'araHelament. l'S treballará en la recuperadó de les 
dcspullcs deis comba1cms i la creació d'un cens de dcsaparcgu1s a 1ravt:s 
d'una oficina especifica. En una ~cgona fase, es creará el hanc de dadcs a 
través de l'ADN de les restes rcrupcradcs. 

L'altre gran objcctiu és la crcaci6 d'un muscu. El museu l'S fara en un cdi
fki de nova planta, cn el tem1e de Corbera d'Ebre. amb u.na superficie die 
1.400 rn2. 900 deis quals scran pcr a l'exposició permanenl. Es concebrá 
com un centre d'imcrpretació de la batalla de l'Ebre i es complementará 
amb petil.S centres d'in1erprc1ació monogralics. ubicats en locali1ats rel:1-
cionadcs amb la batalla. A més a més hi haura uns cspais histories visita
bles, que scran cls mes reprcsematius. bcu conscrvats, i acccssiblcs de l'iu
ventari general. L'inventari, a mt's de Sl'r una eina ricmifica i divulga1iv·a 
de 1;1 ba1alla. scrvira pcr legislar-ne la protl-cció. a t.ravcs de la figura die 
Bens Cullurab d'lnteres Local. 

LA LiNIA DE DEFENSA DELS PmINEUS 

És una linfa defensiva formada a base de divcrscs conscruccions de carac:-
1er militar que s'estenen pels Pirineus. des de la Mediterránia ílns a 
l'A1lilntic. Tot I no havcr cstnt conmu'ides durant la Guerra Civil, si qure 
n 'es una conseqücncia direc1a. Consta d'unes 10.000 fonifkacions o l)tlm• 
qucrs constru'its per l'cxi:rcir espanyol a finals de la Segona Gucn-a 
Mundial. e.ntrc els anys 1944 i 1947. La Huia esta dividida en rrcs zonc:s: 
una a la zona cenrral deis Plrineus. a la provincia d'Osca; la pan occii• 
dcmal. que abasia Navarra i País Base, i. linalment. la pan oriental. 11u,e 
es troba a Lkida i Girona. 

Fou un projectc encarregat pel general Frnnco i encomanat al general 
d'enginycrs Ochotcrena. El rnoliu d'aquest encarrec s'ba de buscar en la 
por d'una possibk lnvasíó de l'cxi:rcít aliat. Es concguda a la Cerdany:1, 
Alt llrgell í Andorra amb el nom de líoia Gutiérrez. A la resta d'Espanya. 
i popularmcm, se l'anomenava línia Pért'Z. Coma antecedents podem par
lar de la locursió deis maquis pcr la Vall d'Arnn. Pero, en general. scmbla 
una por que respon més a un perill pslcologic que real. Potser, davanl un 
atac real, l'cfcctivilat d'aquesta linía no hauria es1a1 ni <an sois psicologi1-
ra. Recordeu el paper de la línia Maginot. 

Des de l'Ajuntamem de Montella-Maninet i el Pare Natural Cadi - Moixenl, 
t'S volcn recuperar patrimonlalment aqucsts elements i fer-ne un museu. A 
panir de l'estlu dr l'any 2004. es posaran a l'abasl del püblic (Visa, 2003). 

Les visites comcn~aran en un centre d'intcrprctació siruat als afores de la 
població. on es donara tola mena d'lnformarió sobre aquestes fonilica
cions milita~ abaos de comrn~ar el recorregut. A més, en aquest rentn 

• 

-
--- _,! r 

• 
a 9 OIM "'-'9" e11, ~ ~ r1nt< (orMilt ~ t. 
IJl'l<I (Jt, ~~ kKllllifN So-,t 1,ci~ iUl!SS;, 1,11,1,,tf 

a kit~ O dt! i, i<t.~il.1"'-Jo!QI Mom -O 

Dossier • TESHMONIS AKOUf.Ol.lH.11CS I PATRIMONII\U 
O! I.A GUERRA ClVII A CAIAI.ON~A 



es podrá consultar documcntarió sobre aques1es instal·larions ¡ diferent 
material de !'época, cxposat cni virrincs. 

L.i ruta tlndr:1 un rccorrcgut di: dos quilorue1res i una durada aproximada 
d'una hora i mitja. El vísitani imira equipal amb un l'asc amb lima i. des
pres de !'estada al t·cmrc d'inter¡iretació. s'cndinsará en un primer gran bún
qucr. on h.i ha una <tuinzena de· nius ck metralladorcs i passadissos de més 
de 200 metrrs de longitud. 

Una sonoritzatió especial ambientará auditivament l'esccnografia ptrqué 
el visitan( entri en l'accivi1a1 q1Je hi havia a l"cpoca, rom si al seu interior 
hi hagués vida. La visita seguí ra per alm:s búnqucrs. ñns a la vi mena, i 
el recorregut $'acabara a !'interior d'una gran muntanya de ¡,edra forada
da anomenada Roe de la Mcl. q1uc juntamenl amb el Cabiscol són cls bún
qucrs mes grans del municipi. 

El conjunt de búnquers que hi iha a la Ccrdanya és deis més imponants de 
101 el Picincu. ja que téncn un ,dcvat nivcll de control visual i de 1ir sobre 
la vall dt:I riu Segre. N'hi ha m.rs d'un centenar, conslruits a base de ferro 
i cimcm o cxcavats a la roca. 1:1 seu estai de conservació és molt bo. Mai 
van arribar a estar equipats amb armamcn~ l0l i que ds visilants podran 
veure ks fortificacíons amb arrnament de !'epoca. cedit per l'exhcit. 
Altres espais dcsúna1s a usos diversos (transmissions, dcscans. infcm1c
ria ... ) cstaran escenografiats. 

Paral-lclamcn1 hi haura un ccntn.' d'inforrnació i documcntació amb cópics 
de la planimetria i altra docurnen1arió 11'.fercnt a aquestes fortíficacions. 
Aixó sera un cop s'arribi a un acord í es puguin desclassiñcar els arxius 
com-sponcms. El cost del projc,:tc podría arribar als 240.000 euros. 

Es prcvcu que s'obrin més hincls pcr a ús 1uristic a l'Al.s/Jcia (Fran~a). a 
Ciutai de la linea (Cadís), a Na,varra i a l'Empordá. 

REALITAT PATRTMONJAL Dl:LS DTVERSOS ELEMENTS REFERJTS 

Un cop vistos 101.S aqucsts tcstimonis histories de la Guerra Clvíl, cal ava
luar en quina fase de desenvolupament pállimonial es troben. Tots e.Is 
t•xcmples publicats han estat v:1loci1za1s patrimonialment a partir d'una o 
diverscs actuacions. A continuació podrcm fer-ne una valoració en un 
contcxt més generk de rccuperació de la membria histórica. 

Quan ti rcfugi 307 va quedar al descobm. fou la iniciativa ciutadana la 
que sc'n va fer n.>sso i va redamar-ne la recuperació com a espai de 
memoria pera 101s els ciuradans. Amb anlcciorita1 no hi havia hagui un 
imercs técnk, ja que la rcmod•clació de serveis, sobretot et clavegueram, 
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topava continuament amb algun deis 1.400 refugis lnventariats. Des que 
es va obrir al públíc !ins que l1i va intervenir el Museu d"HiS1oría de la 
Ciullli van passar tres anys. Ara. més de dos anys després no s"hi ha fet 
cap interv~ncii, muscologica. Ni tan sois hi ha cap projcrw. La imcnció és 
museYtzar el refugi J07 i un del barrí de Gracia, pero esta tot a les bece
rolcs. Periódicament, van sonint notícíts als diaris. El darrer ras és el 
rcfugi de Negrín. Aquest no es museYtzaril? És evidcm que no es poden 
muscilzar 101s, ni tan sois és plan1tjable que es conservin tols. l'eri> el 11ue 
si es fa ueccssari és un programa marcen el qual s'anualirz:i l"invemari, 
es topograliín. es documemin he i es cataloguin com a Bcns Cuhrals 
d'lnteres Local cls que es considcri oportú segons critcris cientHics. 
Després cal planificar detalladament 1¡uins, com i quan es muscitzar:rn. 

El potencial d"aquCSIS refugis és molt importam. Tcncn un ah component cvo
catiu i simbolk. '{isill!r-los és una experiencia única i pmonal moh cmo1iva. 
Penseu. per cxcmplc. que la gran amirció del Mus.!u Imperial de la Guerra de 
l..ondres és la n:producció d'una pan d"un rcfugi de la Segoua Guerra Mundial; 
i no té res a vcurc amb !"experiencia d'cmrar en un refugi de ventar. 

Noml!s cuneixem un projecrc 1¡uc faci referencia als bünqucrs de la cosra; 
eS1il central en la comarca del Maresmc. Es traca d"un projt'l'tc iniciat de 
manera personal. no hi hagut cap encimcc de l'administració ni univcrsita
ri. S"ha allargat molts anys perque els aurors !"han de compaginar amb l'ho
rari laboral. Des que t'S va acabar la fase d"invcntari fins a l'actualitat s'ban 
anar destruim sensc contcmpl.acions. Només h.i ha un parrll de municipis 
que inclouen els búnqucrs en el seu catalcg patrimonial, pero els 1cncn 
abandonats. Molts muuJdpis no tenen ni caralcg de patrimoní. Que han 
estat fcnt aquesrs ajun1aments duram 25 aoys de democracia? 

Pel que fa al campamcm d"insrrucció militar de Pujalt, hi ha un projcc1c 
de museYlzarió. realitza1 pcl Dr. Franccsc Xavicr Hernandt'Z i cl Dr. Joan 
Samacana. amb ~l supon de la Dípuració de Barcrlona. En aqucsts 
momcnts esta aturar. mcmre s'espera de trobar finan~ament. 

L"anric consola! de la Unió Sovietica a Barcelona ha arríbat fins als nos
tres dies grades a la iniciativa privada. No era un fct desconegu1. pero 110, 

.fha valorírzar com nosaltrcs crcicm que es merei:x. Tois els csfo~os perdonar
lo a coneixer es dcuen a la iniciativa de Mutua Universal i el senyor Ferrani 
Duran. És una petira joia a l'abast de moh poes. Tol í haver csiat publica! 
més d'u1111 vegada als diaris -la darrcra fou al desembrc de 2002-. l'admi-• 
nistració local no s'ha interessat pcl tema. Els que si han moslrat interc!, 
per concixcr-ho són cls ru.ssos. 

L'emprcsa Historio per Desrobrir ha valori12a1 les restes d'arqucologil1 
bél-llca del Pallars a través deis itineraris que organitza. l.'es1a1 de con-· 
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scrvació de ll-s rc,tes es moh divers 1 no cns consta cap projccle amb cap 
administracíó implicada que s'ocupi de la conservació, senyalilzacíó, difu
sió o prntecció d'aqucstes resws. Quan es malmetin dcixaran de ten ir inte• 
res turistic. 

Els projectcs del Consord Mcnnorial Batalla de l'Ebrr l'S trobt•n en la seva 
fase inicial. Hi havia la previsiió d'acabar l'invcntari i l'osscra a l'estiu del 
2003: del museu hi ha un pmjectc hasic; el bane d'ADN no té data per 
motius economics; l"Oficina de Desapareguis funciona des del 21 de 
novembre de 2002. Es prevcu que, finalirtat l'inventari. l'S proeedeixi a la 
¡iro1ecció patrimonial deis béns. Aquí. si que hl 1rohcm l'admlnistració 
implicada. 

La linia deis Pirincus va comen~ar a ser valoritiada a partir deis cswdis de 
persones interessades en el tema, properes geogrillkamcnt, tal com ha estat 
amb els blinqucrs M la costa. En aqucs1 cas. l'Ajuniamcnt de Montcllil• 
Martinct va mostrar mterés i ha endegat el projectc qut us hcm pn•srnta1. 
les visites guiades dcl qual es ,:omen~aran a l'estiu del 2004. 

CONCLUSIONS 

Podcm extreure alguns trcts comuns de tots aquL'SIS proje<:res. La majoria 
s'han endegat des de la societall cívil, ja sigui des de persones individuals o 
des de coHecúus. Hf ha pocs 1projcctes en tls quals l'administracici s'hagi 
lmplicat d'una manera decidida. To1s L'Stan en una fa~ mol! preliminar d'c• 
xecució, alguus en un cstadi molt més que prcrnri. En tots elts hi ha hagut 
w,a iuversió d'encrgia de voluntarismc, de ded.iració i d'interés pcr pan de 
la socie1a1 civil invcrsament proporcional a la deis cstamcms públics. 

L'in1eres social pcr recupcrdr a,ques1s elements I pcr recuperar la memoria 
his1órica ha quedat sobradamen1 dcmostnH en múltiples otasions: audiéncia 
deis documcm.als de tekvisió, diferents artes de grups. cntitats i associa• 
cions. i:xi1 de la lilcratura, cdicí•ó de noves puhlicacions (revistes i monogra
ties). assi~tenria a visitL'S i irin~raris, etc. Pero no hi ha una rcsposta pcr part 
de l'administració que sigul á,gil, Integradora, potcac.:iadora, dinamira 1 
modrma. Rccordcm que el go..,em cspanyol és un deis signants del tractat 
contra la desaparicíó fo~ada de persones i que, segons aqucsr acord, esta 
obliga! a ícr provcs d'idemiticadó de dcsapareguts. A Catalunya s'ha cndc
gat, rct-enonem. una comissió intcrdcpenamemal amb l'objectiu d'idcn!Jfi. 
car fosses amb restes d'aques1a ,epoca. També, fa poc. s'ha c~at a Catalunya 
l'Associació perla RL'Cuperadó de la Memoria l:listorica•. 

Podem dir que són cenes les pa:raulcs d'Nberto Rclg (2003)? Ens crohcm en 
el moment adequat pcr tancar cls sllencis obligats i recuperar la memoria 
srnsc a01bigüirnts pcr construir coHccttvamenl una nova idcntítllt? l:lauria 
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de ser alxi. 1 ho podria ser realment si hi hagués una au1en1ita pol!tic., 
democratka. Pero no és aixi. 

La recuperació d'clements del pa1rimoni cultural és només una de les carei: 
del policdre de la memoria. En aquest 1reball hem exposat el pa1rimoni rnés 
tangible, l'arqucolcigic, l'immoblc: pero estan lnilmamem vinculais amti 
altres palrimonis, el documcmal. l'immatcrial I la rncmOria. Rccupern1· 
aquesta memoria és recuperar la idemiiai. la propia historia que duran11 
tanis anys ens han ncgat. Una negació i un silcncl prolongats pcls pac1cs 
de la transíció. Pe.ni. tal com va dir el director de la revís1a Sapie11s en ut1 
deba! televisiu. uns pa{'les fets pcr una generació que no és la nos1ra. 

Actualment, 1robem que una irumcnsa majoria del 1cixi1 social es1á recia-• 
mam el retorn a la nom1alila1 a panir del rcconcixement públic d'uns 
esdevcnimcn~~ sílcnciats. Ni que sigui per recuperar la dignitat. D'ahra 
banda, hi ha sec1ors que no cstan 1reballant en aques1 sen1i1. El 23 d'oc·· 
tubre de 2002, es va fer al Muscu d'História de Caialunya un congres 
sobre cls camps de concen1ració I el món penitcnciari a Espanya duran1 la 
Guerra Civil i el franquisme. Els his1oriadors reunils en cJ Congrfs van fc,r 
una declaració en la qual l'S dernanava a les au1ori1ais corresponcn1s um1 
serie de punl.S basics per un cs1a1 dcmocri11ic1

: 

• La tipíficació com a delic1c de l'apologia de la dictadura franquista. 

• l.a retirada d'cspais publícs i ins1ilucions deis simbols de la dictadura. 

Bibliogr afia 
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• La rcrirada de la subvcnció pública morgada a la fundacici Francíscc, \1 

Franco i el lliuramcm del fons documental als arxius públlcs. 

• El retoro deis papers de Salaman{'a. 

• La constiiució de mcmorials democratks que fessin possible recupcra1r 
de l'oblit la dictadura i les seves conseqücncies. 

A aquests greuges. cal aíegir la negativa del Panil Popular a linan~ar l'o .. 
benura de fosses de la Guerra Civil. 101 i la rcsolució votada en el Congrés 
deis Diputats [Hernandez, 2002). La metilíora de la situació en qui' ens 1ro .. 
bem la podricm trobar en el Castel! de Montju'ic. La seva construccici va 
ser planificada estratcgicament pcr assetjar la ciu1a1 de Barcelona. A l'al .. 
1re cxtrem hi havía la Ciuiadclla; ara cndcrrocada. Des del castell s'hau 
engegat rcpresalies una í altra vegada contra Barcelona i Catalunya (bom .. 
bardeigs. assassinats ... ). El ciutadans de Barcelona i el poble de Catalunya 
reclama la cessió d'aqucs1 elcmen1 simbi>lic. La ciu1adania vol rccupera1r 
el cas1ell com a palriruoni identltari I canviar-li cls usos. Es vol democrJ•· 
titzar un clemen1 de repressió del passat, pero <111c conlinua laten1. Qm: 
cns recorda tots cls dírs que continua el seigc. Només aixi s'cxplica tanta 
impuníiat. Coru poden quedar en no-res les dcclaracions, a través d'un 
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n programa de lVJ, de rexcap provincial de la falange a Valencia, que j us
tifkava l'assassinai del presiden, Lluis Companys? Igual que l'apologia 
del nazismc defcnsn la inexistencia de l'holocaust, cls ap/llegs del fmn
quisme voleo negar la iHegitimitat del cop d'eswt de Franco i la repres
sió posterior. 

La n:cupernció del patrimoni immoblc relacionat amb la Guerra Civil ha d'a
nar acompanya1 d'una n.>cuperadó dt• la norrnalítal hisri>rira. Tal com han íe1 
allres pa'ísos europcus. Aixó vol dir coneixer els fets, condemnar la dictadu
ra i les sevcs conscqüencies i rescabalar les victimes. Fins que no s·assoleixin 
aquests objectius no viurem en una sorietar madura i lliure. 
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MEMÓRIES EN CONFLICTE 

Des de finals del scgk xx, poques par.mies han adquirit un poder tan t'Vota
dor en la vida rultural moderna Cllm el de ,memoria•. Aquesi cncantamem 
amb la memória no és més que un deis aspee-tes més durables de la nostra 
modemi1a1'. Entrat~ en un nou mil·llennl, la fascinació perla memoria no pre
senta a hores d'ara cap sfmptoma 1d'csgo1ar-se. En commemoracions, llibres. 
skries de 1V, homcnaiges, exposicio,ns. noticiaris, inauguració de monumcnts. 
fins 1 101 dcdicam anys senrers a la figura d'un persona1ge o un esdcveni
mt•nt. .. la vida quotidíana és ben plena de rituals per fer memoria i recordar 
el passat La memoria desprén autcnticitat, tradkió i. llns i 101. e.ns fa pensar 
en alguna cosa sagrada. Pcr a molha gent la memoria és. d'alguna mancra, 
una fom1a d'imrnonali1a1. 

En qualsevol cas. 101es aquestes a,cti1uds contcmporJnies cnvcrs el passat 
acostumcn a coincidir en un punt: la memoria social es una en1iia1 imma
ncnt, una cosa donada que no patci-x ranvís, com una fotografia qut 
reproducix una ima1ge quieta d'una situació dl-saparcguda, Ea aquest sen
tít. massa sovint es descuida el d•clall que, fcta de record i 1ambé d'oblit, 
la memoria es una ,supcrviv~nri!a cons1an1, que construríxen rada día 
homes de cam i ossos. La mcmori.a no esta en cls arxius i documcms, slnó 
en la gcnt. A través de la mcmoriia, ,la 1, istoria sigue 11i11ie11do y rcelabo
ra11do las tspcro11zas, 11ro,1·ectos o desd11i1110 de liombres y 11111jerrs que 
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buscan dar u11 se11iído o la 11í'da, co11ocer. e111e11der. para po11rr orden e11 

el caosr . 1 de la mateixa mamera que l'aigua deis rius es troba en movi
mcnt constant, la memoria o,o és mai una fo1ografla fixa. És una cons
trucció histórica que es rransfiorma d'acord amb el con1ex1 en qui: es crea. 

Entesa d'aquesta manera, la memoria comen~a a deixar de ser un lloc 
comú i placid pcr convertir-s,i en 1m cspai hermeneutic, on són ¡)resems 
el consens i el dissens d'una societat. Amb mes o mcnys intensitat, la 
memoria cs1a semprc cn confüc1e perque no representa el matclx per a 
101hom i perque forma pan d 'una lluita per l'hegemonia cultural. Aquest 
esquema d'uoa memoria en c,onilicte és ben patcm en el casos del Born. 
en els ,papers• de Salamanca, ... o en els mateixos cspais on va tenir lloc 
la batalla (le l'Ebrc el 1938. 

Ho hcm explkat molles vegad,cs en difercnlS llibres i articles en els darrers 
anys•. l a baialla de l'Ebre no és nomé:s un esdevenimen1 historie, amb unes 
coordenades fislques i tcmpor;ils detenninades. El seu record ha es1at uti
liizal i s'ha expressa1, des del '1938 fins avui maleix, amb llenguatges molt 
diversos i des dr visions del rnón 101almen1 oposadcs. El íranquismc, pcr 
exemple, es va afanyar a escampar sobre el ma1eix camp de ba1alla la seva 
visió dr la vic1oria en forma de monuments corumcmoratius pcr horuenat
jar cls seus mons. No obs1an1 ;aixb, i encara que ocupan1 espais marginals. 
la membria de l'Ebre 1ambé é:s una referencia ben clara de la cultura anti
franquista den1ocriltica. Totes aquestes res1cs encara són prcscnts damunt 
el paisatge i són un 1cs1imoni de la creació dr la memoria histórica. 

De manera que la ba1alla de l'Ebre, en la seva dimcnsió espacial i cultu
ral, és un rcferent ben po1cnt que cns moma el proccs de formació d'una 
memoria eu conflic1e i en evo,lució cons1an1. la batalla de l'Ebre ens pot 
ajudar a entcndrc les vies en que les socictats es pcnsen a si mateixcs al 
vohaat del passa1. També cns po1 ensenyar com l'ús que en ran en el seu 
prescm cns il·lustra els comex:1os ins1itucionals en que operen els ges1ors 
del patrimoni cultural'. Pcr 101 aixo. inves1igar les divcrses iniciatives 
- 1an1 les rt'exidcs com les Fru,s1radcs o les silenciadcs rn rl seu intcnt de 
rcprcsrmar rl passa1-, aixi com els ac1ors i insri1ucions que s'han ímpll
cat en la muse'i1zació de la ballalla de l'Ebre des de tinals del segle XX cns 
proporcíona algunes pau1es pi:r cntcndrc el nos1rc món comtmporani. 

POLfnQUES DE LA MEMÓHIA 

Els diversos i successius csfor,,,s gcne.rats pcr muse'itzar la baialla de l'Ebre 
íonncn pan d'un procés mol1 rt-cen1, que es va iniciar a ñnals deis anys 
noraa1a. No obs1an1 aixó. aq,ucsts l'Sfo~os i les seves ma1eriali12acions 
cons1i1ueixen a horcs d'arn una expcriéncia mol1 interessanl per cntcndrc 
la dinámka de cons1rucció soC'ial d'•hlstória pública•. Més que res. perqué 
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ens inl"roducixen de ple en la manera CQm diversos ac1ors generen o parri
cipcn en cls discursos de la representacíó del passaL 

Oi1 en poqucs paraules. i tal com passa amb altres tópics, el 1cma de fons 
de la museittació de la batalla de l'Ebre gira al vollant de ,la Mcisió d'u
sar poUticamcnt la historia pcr fixar un rela1 que e.xpliqui als cluradans el 
seu pais amb la presencia d'un discurs públk i olicialo'. El problema de 
l'Ebre ha estat que aques1 relal olicial nu ha qualla1 del 101 ni s'ha f1:1 
hegcmonic. Oc manera que no ha 1mgu1 fe_r callar altres rclats dd passi,t 
i, per 1an1, no ha pogut convertir-se finalment en •historia publica,, ente
sa com aquella que t-s presenta scmpre empaquetada en una fomia narra -
liva i que «la gent normal pena dins dclsscus caps,,' . Amh 101, el més dl'S-

1acable de la his1ória pública no es la seva estructura narrativa en un sen
lit formal -un rela1 amb un origen. una seqüe.ncia temporal, un argumem1 
i una conclusió- sinó cls principis morals, rnés o rnenys expHci1s, que 
11:ansmc1. Aquest relat no és mai una forma discursiva neu1ra. les narra
cions adeqüen els materials histories n una interprctació prefigurada que 
sempre l'Sla orientada cap a un scnti1. La bis1oria pública vol donar veu 
al passa1 per explicar alguna cosa del presem. 1 pcr acabar-ho de compli
car. cls actors que inl'ervenen en aquesia represematió del passa1 - i. en 
conseqüencia. de la lluita per l'hcgernonia cullural- no semprc expiici1en, 
de manera conscient o no, el seu papcr. Per aquesl motlu. rnassa sovim1 
el discurs de que is allo que es vol presentar al públic l'S tamisa o dis
fressa arnb ahres raons. 

Des del 1997, any en qu(' es poi convenir que va comcn~ar 101 aixó, s'han 
dona1 almenys 1res abordatges -aixó és, eres rclats o discursos- pe-r 
muscitzar la batalla dr l'Ebre i donar veu als seus espais his1órirs. 

El primer abordatge -no necessa.riamcnt en el scntit cronologic-que 1é la 
volunta1 de fer visible el seu discurs sobre el passal de la batalla de l'Ebrc 
és !'institucional. És el ,rela1 de l'oblit•. A panir de la commemoració dd 
seixame anivcrsari deis fct.s bel·lics, les institucions locals i naclonals es 
van afanyar a instituciooalitzar la memoria de l'Ebre. Ajumaments, con
se.lls comarcals i Generalilat han impulsat divcrses iniciatives -fins i 1m1 
duplicades i enfromades en alguns cas<1s-al voltant de lo ba1alla de 
l'Ebre. Amh tot. cap d'aques1es institucíons s'ha esfor~at gairc pcr doiar la 
memoria de l'Ebrc d'un discurs historie i. mtnys encara, d'un projecte 
muse!stic cohcrcnl. Per a la 10tali1a1 d'aques1es inkiativt-s i aciuarions. 
comp1ant e.n alguns casos amb l'asscssoramcn1 d'un his1oriador periodis
ia, la ba1alla de l'Ebre es un oou atracúu turistic que ha de girar al vol-
1an1 del 1opic de la pau'. El supon als actes de la lleva dcl Bibcró, la ere, 
ació d'un itinerari de la pau per la Terra Alta o la ins1al-lació de nous 
monumcnts a la pau, corn per exemplc a Corber-d d'Ebre l'any 2000, són 
unes guantes evidencies d'aquesta narracíó aséptica que ha cscolli1 i:I 
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cami més comode pcr explicar el passal. El mateix Memorial de la Batalla 
de l'Ebre", constitu'it el 2002 per diferents municipis de la Terra Alla i per 
la Generalítat de Catalunya. amh l'objecriu de dinamitzar el patrimoni 
cultural associat a aquest fet historie, ha acaba1 dccantant cls seus recur
sos pcr administrar una ossem i una mena d'olidna de desaparegut~ per 
tal d·ajudar a identificar els mons de la batalla de l'Ebre'. De manera sig
nificativa i sense un projec1c cultural I museistic ciar'' . els nous monu
ments i memoria Is no serveixtn per explicar gran cosa ni tk la batalla de 
l'Ebre ni de la Guerra d'Espaoya i. paradoxalment, s'instaHen en el con
tcxt d'una Europa l'ncesa perla guerra deis Balcans. dl' la mateixa mane
ra que cremava a principis del segle xx. La historia, en aquest rclat, queda 
aparcada a la vora d'aquests c,amins de la pau 1, aparemment. aquestes e.l 
discurs que sembla que ha ac.1ba1 fem•se hegemonic. 

El segon ahordatgc que dóna vcu als espais histórics de la batalla de l'Ebrc 
rcconeix 1cnir com a principal objecllu la ,comprcnsibi111a1>. pera horhzons 
dcstinaiaris diversos. de deiero1inats continguts de la historia". Coincideix 
amb el •relat del l'oblit) a considerar la hatalla de l'Ebrc com una imatgc 
lossil d'una siruació desapareguda que es pot restituir scnsc cap modilica
cíó. Aqucst cnfocamcnt ha cstal dcswvolupal pcr arquei>kgs i profcssors 
vioculats amb el Depanamwt de Didilctica de les Ciencies Socials de la 
Universitat de Barcelona. Normalmem, els rela1s genera1s per aquests actors 
en la reconstüució de la batalla de l'Ebn-són concixcmcnts fragmcntats que 
se rcnrren en asp(•ctes meramcm brHics i cronologics, on qualsevol apro
ximació a la memoria social s·orcga w un mar d'irrclkvimcia i trivial11at 
En cooseqülmcia, com que l'úmic 1h que queda pera 101a aquella informa
ció que no 1é cap connexió real arnb les nosrrcs vides és matar el temps", 
cl seu es pot considerar com e:I <relat de l'entrctenimeat l l'espcctaclc•. En 
aquest sentíl. ha promogut im•~rvcncions controvcnidl'S, com re11Íl/a/s, per 
recrear en viu i en di recte algu:ns cpisodls del con mete bcHic de 1938. aixi 
com tambc algunes prospcccioons arqueológiqul'S ,a la recerca de restes 
humanes• de la batalla de l'Ebni. lntervencions que trnrn possiblcment com 
a únic me.rit des1apar involuntil riament vclls dehats signilicatius en les cien
ríes socials sobre, rntrc altres. la legitimital deis procediments a partir deis 
quals alguns investigadors generen coneixement al margc del con1ex1 sorial 
en qué es trohcn". cte. 

Finalmcnt. un 1c_rccr rc.lnl que ha ime.ntat fer visibles els espa1s hislorics 
de la ba1alla de l'Ebrc és el qu.e van iniciar el 1997 alguns alumncs gco
grafs del mas1er de Museolo¡gia i Gestió del Patrimoni Cultural de la 
Unive.rsi1a1 de Barcelona. Aqu«~ta narració dd passat panl'ix d'una doble 
prcmissa. que assumcix. en primer lloc, que la memoría és un ámhit en 
conmc1c i reconmucció perm;inent. E11 aquest sentil. considera la bata
lla de l'Ebre com un rcferent historie i cultural, que comcnc;a el 1938 i 
acaba en el mateix present, i on la dimensió espacial és fonamental com 
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a recurs per acccdir al passa1. La i11venciéJ d'un sentit col-lcctlu de lloc, 
de la mateixa manera que la invenció de la historia pública, 6; part de la 
Huila per l'hcgcmonia cultural, de les reladons de poder entre difemns 
grups i imcressos". Pcr aquest motiu, es va afanyar des del principi a 
donar vcu als mateixos cspais histories ele la batalla de l'Ebre per con
venir-los en •historia publica,. 1 ho va aconseguir, pardalment, dins la 
polemica resultant de la implantació massiva d'aerogencradors en •~Is 
espais hisiorics de la batalla de l'Ebrc. Tanmateix. els matcixos espais 
histories del franquisme i de l'antifranquismc de l'Ebre. que el 1999 van 
ser sistema1iza1s en un projccte muscistic cncarrcgat per la Genernli1at de 
Catalunya". continuen encara scnse elerucnts i pautes 01uscografiqu1es 
que apropin els visitants al coneixcment d'una pan imporrant de la his
toria de Catalunya. Pe_r aquesta raó. aqucst es pot considerar com el ,rcllat 
del corren! i del rccontixemem, de la memoria democratica. 1 possiblie
mcnt per ailto ma1dx, aquest ha estar el discurs de la his1oria i la repre
sen1adó del passa1 de la batalla de l'Ebn: a desactivar i silenciar. 

EL MUSEOLEG EN EL TEATRE DE LA MEMORIA 

Com s'ha intentat mostrar. la batalla <le l'Ebre, en la seva dimcnsió cultu
ral. cns rr.inspona a un conílictc incrucnt on es fa ben visible la cons-
1rucció social de_ la memoria. Un procesen qu~ participen difcrcnts acwrs 
socials i politics que intenten fer prevaler la scva visió del món. Un p10-
crs, aixi mateix, en el qual els discursos i lt-s fom1cs de generar mcroo1ria 
canvicn segons el contcxt i les condicions d'existcncía en qur es trohen 
cls actors que ímervenen. Davant d'aixó, per que la figura del rousebieg 
-i especíalme_nt del musebleg vernacular- ha quedac relegada a un papcr 
subaltcrn, a l'ombra de politit-s, historiadors, arqucólcgs i altrcs en el pro
ces de represemació del teatrc de la memoria de l'Ebre? 

Possiblemcnt. la rcsposrn explicativa d'aquesia subaltcrnital es troba en el 
fet que, quasi JO anys després de la desaparició de la dictadura, no ex.is
teix encara una política ulkial pcr recuperar la meniória de l'antifra n
quisme. La clau d'aixo rau en el fet que,la abu11dacia de esrudios sen'os 
sobre la dit1adura es u110 realidad positir•a pero i11s11Jiciem1·, pues pred
sa la div11lgarió11 para co11strnir 1111 cu,wcimiemo público qur sólo puc-d1• 
e.risrir con el /1111111/so de la razón y d poder polírico que garanrice el ejer
cicio de ese derec/10 a los ciud11da110s al saber /1is1órico•" · En con1ra d',un 
discurs oficial massa estes. el cone.ixemcul historie es mes que una simple 
opció de 11.ibcna1 pe,rsonal i solitaria. Es un drci que. en el nosLre cas. ha 
estat minvat durani massa temps. 

En l'cxcmple de l'Ebre, aquesta mancan~a ha pesa.t com una llosa. A dil'e
rencia del que esta passant a la resta de Catalunya, on el clima pcr domar 
llum al periode franquista fa preveure avan~os ímportants, l'cxplicació de 
la historia reccnt es1a estanca.da al sud del pais. 
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Un 1-stancamcm que és iamb<' la conseqüe.ncia de la incomprensió MI 
pape.r que juga el museoleg ,en les societats contemporánies com un 
mediador entre memoria, patrirnoni cultural i audiencies. Els habitants de 
les Ter.res de l'Ebre contemplen una vegada més com les noves autoriiats, 
ara en democracia, aixequen mi's monuments o projecten noves osseres. 
Des del punt de vista de la museologia, no hi ha cap novetat en aquestes 
intervencions. Mes aviat al contrari, son un retoro al passat. que desacti
ven qualsevol projecte museísti.c orientats a comprendre la lluita entre el 
franquisme i l'antifranquisme ,a l'Ebre. Per aquesta raó, les perspectives 
actuals no poden ser més desoladores. Per desgracia, no s'ha entes que la 
tasca especifica del museoleg q1uc s'encara a una memoria en conílicte és, 
precisament, modular totes les sensibilitats implicarles i, alhora, interpre
tar i donar vcu al passat a partiir d'evide.ncies materials". Un rol que con
veneix el museoleg en un inte1rpret clau en l'activarió i el tractament de 
les restes patrimoniaJs associad1!s a la batalla de l'Ebre per tal de íer acccs
sible el coneixement historie. Finalment, la manca de reconcixement d'a
quest rol de mcdiació que des(:nvolupen els muscolcgs ha estat decisiva 
en la desactivació del dret deis ciutadans a concixer el passat a. través de 
la gestió del seu patrimoni cultural. 

En resum, comdemnats a repmduir imatges quietes d'una situació des
apareguda, cada vegada és més dificil activar i entendre la memoria de la 
lluita democratica. En aquest !'l;trany context, tot ra pensar que interven
cions com les csmentades cons'truccions d'osscres i oficínes de desapare
guts, que impulsen les institucions públiques". no són mes que conats pcr 
donar alguna sonida a la de.m,mda social de concixement de la historia, 
Per desgracia, sembla que no són els instruments més adequats en ple 
segle xx1 pcr salvar, no ja els cossos, sinó la memoria democratica de 
l'Ebre, queja vola directamcni cap a l'oblit. 

• EL MUSE OLEO DESACTIVAT 
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La batalla de l'Ebre va ser la c,onfrontació drlinitiva de la Guerra Civil 
espanyola. L'cxmit de la República, en un darrer esfor~ per prcndre la ini
daLiva. va crcuar per sorpresa J'Ebre el 25 de julio) dr 1938 i arriba en 
dos dics a les pones de Gandesa. Drsprés de 113 dies de combats, les for
ces nacionals van recuperar les ¡posicions inicials. En acabar la batalla de 
l'Ehre. la sort de la Guerra Civil estava decidida. 

La signílicació de la batalla de l'Ebre va provocar que des deis prirners 
anys de la postguerra hi haguess:iu iniciatives per conservar el seu record: 
des deis prirners monuments co1D1memoratius de la victoria aixecaiS pds 
vencedors flns a lapides erigides en memoria de cornbatcnts o col-Jectius 
militars. No va ser. pero. fins a la rcstauració de la democracia que algu
nes inicíatives van recuperar la memoria deis combatenrs republicruts. 
ParaHelamem. al llarg de 101s a,quests anys han estat molles les persones 
que han ponat a terme una tas,ra de recerca i coJ.lecció d'objectes rcla
ciona1,5 amh la batalla. 

A totes aquestes iniciatives. s'hi lha de sumar la documtntació cscrila. grá
fica í audiovisual i les foms ora1ls cor1Sti1u1des pels protagonistcs i tcsti
monis deis fcts. 

Tot aíxo. juntamem amb les ccmstrnccions defensives generades per la 
matcixa batalla, ha roofigurat u11 pa1rimoni valuós -imegrat per eJements 
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immaterials, ambles, immobles i espais histories-que cal recuperar. pre
servar i prescmar com a part de la memoria col·lcctiva deis pobles de 
Cataluuya i d"Espanya. 

ANfECEDENTS DEL PROJECTE 

les primeres iniciatives pera l:a recuperació i inierprctació del patrimool 
de la batalla de l'Ebre amb J'ob~cctiu de posar-la en valor pcr a usos cul
turals es van ccntrnr en el paurimoni moble, de la mil de coHeccionistes 
particulars. És el cas del Cenrre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre a Gandcsa 
que. duraJJt molts auys, ha eonstituíl J'úuica oferta museistica al voltaot 
de la batalla de l'Ebre. 

Pcl que fa als espais histories, la primera iniciativa de preservació va ser 
la declaració per pan de la Genernlitat del Poble Vell de Corbera coma Bé 
d'lnteres Cultural. en la catego1ria de lloc llistoric (Rcsolució de 21 d'abril 
de 1993 - DOGC 1.756 d'IJ de juny de 1993), a partir de la sol-licitud de 
l'Ajunlamenl de Corbcra d'Ebre. 

Des del pum de vista de la inwrpmació del pa1rimoni, la primtra acció va 
ser la publicació de la guia Rut,a dt' /¡¡ Pau. ltinernri pcls punts més signi
lkatius de la batalla de l'Ebrc. editada pcl Consell Comarcal de la Terra 
Alta amb la coJ.laboració de la Fedcradó d'Entila1s Excursionistes de 
Catalunya. Aquesta ruta identilica les files més significatives de la ba1a
lla de l'Ebre exisicnrs als scnders de gran i petit recorrcgut al scu pas per 
la Terra Aha. 

No fou fins al 1999 que es va portar a tcrme el primer projectt que con
sidcrava cls cspai.s on va 1enir l.loc la ba1alla de l'Ebre des d'una perspec
tiva iniegral. Aquell any. per h1icia1iva de la Generalirnt de Catalunya a 
trnvés de l'lnstitul peral Desenvolupamcm de les Comarques de l'Ebre, el 
Taller de Projectcs de la Univcrsitat de Barcelona va elaborar el Pla d'or
de11ado deis espais his1orirs de la ba1al/a de /'Ebre. Aques1 Pla constitueix 
la primera 1emp1ativa de posar en valor per a usos turistics i culturals els 
escenaris on va tenir lloc la batalla de l'Ebre. A partir de la con1ex1uali1-
zació his1orica i gcogralica de lla batalla, el Pla proposa les l!nies d'acció 
prioritarics pcr a l'anivació deis recursos patrimonials que hi cstan rcla
cionats. 

EL CONSORCI MEMORIAl DELS ESPAIS DE 
LA BATALLA DE L'EBRE 

la presa de consciencia per pa~t de les administral'ions locals de la signi
fieació de la batalla de l'Ebre í la neccssitat de recuperar i explicar cl 
patrimoni al seu voltam va propiciar la constilució a finals de 2002 del 
Consorci Memoria.l deis Espais ele la BataUa de l'Ebre (COMEBEJ. La recu-
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peracíó d'aqucsl patrfmoni, a més, 1cnia en comptc la scva capacitat d"a
tracció des del punt de vista del 1urisme cultural amb la conscgOent con
iribudó al descnvolupament tur!stic de la Terra Alta. 

En els seus esta1uts. el Consorci es deJincix corn una ,iniciativa destinada 
a presentar les caracteris1iques própics i üniques que lingue la batalla de 
l'Ebre en el conicx1 imernacional de !'epoca i en la consciéncia de l,cs 
gencracions que visqueren el contlicte, per convertir-la en u,1 cspai d'a
prenema,gc pcr a la pau i rcbuig de la in1olcrirncia,. 

Les instilucions que intégrcn el Consorci són la Generalitat de Catalunya, 
a través del delegat de Govern de la Generaliiat a les Tenes de l'Ebrc. el 
Consell Comarcal de la Terra Alta i cls ajuntaments de Batea. Caseres. 
Corbera d'Ebrc, la Fatarclla. Pinell de Brai i Vilalba deis Ares. L'cstmcrurra 
org/tnica del Consorci esta fonnada per la Juma General, el ConsE'II 
d'Administració i les iln>tS 1ecniqucs. imegrades pcl coordinador general. C1r. 
Josep M. Solr i Sabatr, i el director de projectcs. David Tonno Bcnavemc. 

Les finalitats cssencials del projecte dcsenvolupat prl COMEBE es definei
xen en els següems termes: 

• Educativa i de qualitat, per convenir el lloc en un espai d'aprcncntat
ge pcr a la pau i rcbuig de la intolerancia. 

• Singular, per prcsemar ks caracteristíqucs própies j úoi<1ucs que va 
tenir la batalla de l'Ebre en el comcxt internacional de !'epoca I en la 
consciencia de les gencracions que van viure el coníllcte. 

• Plural, pcr repn'SCntar les diferems opcions que. de forma honesta i des-
intcn:ssada. van ofcrir fins i tot la propia vida en lluita perles seves idets. 

AiJ(i, el COMEBE ha endegat el projecte de rceuperació dds escenaris o,n 
va tenir lloc la ba111lla dé l'Ebre a la comarca de la Terra Alta, amb l'a:1-
sessorament técnic del Museu d'História de Catalunya en virtui del con
ve.ni signat entre lotes dues institucions. És en aqucst context que el 
Consorci ha cncarrcgat la realització del Pla director deis cspais de la 
batalla de l'Ebre a ARTlmetrfa. Aquest document presenta el mate cstm
tegic del projettc que permct l'articulació de les linies d'acció ncccssar!,:s 
per implementar-lo, centrant el scu abas, a la comarca de la Terra Alta. La 
meiodologia uiili!zada proporciona. d'una banda, rigor en la identificaciió 
M les dccisions a prendre i garanties de viabilitat gr~cics a una diagnosi 
acurada i. «Je l'altra, pcrmct acoos('guir la implicació deis agcnts publics, i 
prfval~ dr la comarca. 

En els següents apanats es presenta w1a siutcsi del Plo direcror deis espo is 
de fo bato/In dr /'Ebre. 
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ANALISI DE Srn.JACIÓ 

La diagnosi del 1erri1ori on se sirua el projcctc ~s imprescindible pcr defi
nir il>s esu-a1egies nccc.ssarics que donin rcsposta als condicionants impo
sa1s pcls fac1ors socials. cconomks, dcmografics. amblcmals. gcografics i 
culturals que configuren el 1erii1ori. 

L'anillisl iniema se centra en la idcntificació deis clcments que configuren 
el pa1rimoni 1crri10rial, doc11m,:111al, material i social del qual es disposa i 
que formen pan de la base per a la construcció del disrurs. Aquesia iden
tificació dd parrimoni moble, immoble i els espais histories es completa 
amb la documenrnció de cada elcmcm. 

De 101 aixo, se'n deriven unes conclusions que consú1ucixen la diagnosi 
de la si111ació, punl de panida ,del Pla director. soia el forma1 d'oponuni
tats i amenaces i punts forts i febles. 

Oportuniiats: 

• Bon estat de coaservació d,~I tCrrilori, tanl pel que fa ais cspais histo
ries com al paisa1ge general de ia comarca. 

• Rccep1iví1a1 social favorable generada perla rece.01 prolifcració d'ini
ciatives de rccupcració de la memoria historica en rclació amb la 
Gucna Civil. 

• incrcmcot de les inversions en la zona pcr pan M les diferents admi
nistracions públiqucs. 

• Ofena mrisrica de qualitat relacionada amb el medi ambient. 

• Existencia de productcs au1óctons de gran qualitat, vi i oii, que 1enen 
dcnominació d'origen reconeguda. 

• Capacitat d'atracció sobre el rurisme esrrangcr de les zones costanercs 
properes (Costa Oaurada, C,osta Blaoca). 

• Crcixcmcm de !'oferta ruristiica en els darre~ anys. amb una major pro-
Íl'SSionalitzac.ió del s«tor: creadó de l'Associació de Turismc Rural. 

• Recem adjudkació del Pia de dinamittació 1uristica de ia Terra Alta. 

• Millora en materia de comuniicacions amh la con~1n1cdó de l'Eix de l'Ebre. 

• Potenciació del turisme miljan~am una marca turistica propia: Terrcs 
de l'Ebrc. 

Amenaces: 

• Débil lnfrae.strucrura turística de la Terra Alta. 

• Esc:1s volum d'babilams l baixa densi1at de població. fet que limita la 
capacitar d'impacle deis projectcs. 
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• Aillamcnt rclaúu de la comarca. aUunyada dcls grans ccmres de consum. 

• Dcficicnl con.ncxió viaria amb l'Aragó. 

• No cxisteixen infraeslructures ferroviaries a la comarca. 

• Falta de tradició i cxperi('ncia al territori a !'hora de crear i gestion:ar 
cspais patrimonials d'aquestes caracteristiques. 

• Debilita! económica de la Terra Alta. 

• Abstncia lisica del riu Ebre en cls espais histories a posar en val~•r. 
deixant de banda un deis princípals clements del couflíctc. 

• Projette d'instaHacíó a la zona de pares d'energia eolica. a les sem~s 
de Pandols l Cavalls i la Fatarella, amb el consegüeni impacte visual 
i en el tcrritori a causa deis Lrcballs de construccíó que requereixcn. 

• Competencia de l'ofcn.a de llcure de la Costa Daurada, particularme1Gl 
de Salou I Pon Aventura. 

Punts fons: 

• Dislribució lerritorial equilibrada deis diversos rlements del pmjec-te 
pcr lota la comarca. 

• Concentracíó en un 1erritori relativament petit d'un gran nombre d'e:¡
pa1s histories relacionats amh la batalla de J'Ebre de gran espectacu
laritat i facil acces. 

• Primera iniciativa relacionada amb la posada en valor de camps ele 
batalla pera usos culturals i 1uris1ics que es desenvolupa a Caralun)'a 
i Espanya. 

• Slngularitat de l'ofena. 

• Concentració del projectc en una sola comarca, fet que Facilita la scva 
implcmentació des del punt de vista adru i nistratiu. 

• Supon al projccte de totes les administracions (Gcneralitat élc 
Catalunya. lnstifUt de Descnvolupament de les Comarques de l'Ebr,e, 
Consell Comarcal de la Tcrra Alta, ajuntaments de la zona). 

Punts febles: 

• Dificulta! legal a l'hora de catalogar espais aaturals coma Bé Cultural. 

• limitació del projectc a la Terra Alta, cosa que limita d desenvolup,1• 
mcnt del discurs. 

• Rápida crosió natural que patcixen cls carups de batalla. scnsc ca.p 
tipus de protecció respecte a les incle.méncies meteorologiqucs o als 
acles vandalics. 

• Prccari t'Stat de consrrvació del Poble Vell dr Corbera d'Ebrc. 
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• Limil biolilgic de la recerc~, d"infonnació primaria, a rausa de 1·avan
~ada edat de les JJCrsoues que van viu re la batalla. 

• Manca dr consens total entre cls municipis de la Terra Alta, que es 
traducix en l'actual no participació de l'AjuntamenL de Gandesa. 

• Dilicultat d"acceptadó d"un projecte amb un fon rercfons ideolcigic 
i scn1imcn1al pcr pan d"uria població local moh castigada pcr la 
guerra. 

OBJECTIUS 

Els objectius a assolir rencn a vi·un:. en primer !loe. amb la prcservació de la 
memoria col·lcctiva representada pels fecs histories de la batalla de l'Ebre. 

En scgon lloc, la neccssitllt de conservar el patrimonl relacional amb la 
batalla, pcr la seva qualitat de testimoni material i immatcrial deis fcts. 

El principal objectiu d"intcr¡>reLació rcspon a la ncccssitat M donar a 
coneixer la siguiílcació de la batalla a través deis fets i deis !loes on van 
succeir, aix! com enfortir tls searimcms de pau i tolcrimcia. 

Pcr úhim, des del punt de vi:sta economic, els espais de la batalla dr 
l'Ehre coniribuiran a la dinami1zarió i al desenvolupament turistit i eco
nómic de la Terra Alta. 1radi<:ionalment la comarra més deprimida de 
Catalunya. 

PÚBUC OBJEcnU 

La sclecció del púhlic objectiu deis espais de la batalla de l"Ebre pretén 
assolir la maxima coincidencia entre les expectatíves i necessitats de rada 
segment i les pro postes planttj a des: 

-

1'11111!0 IIÍC,U 

Les motivacions que defineixen el ptiblíc vinculat són de dos úpus: viven
cia! -les persones que van viu re la batalla de l'Ebre, eombatents i íami
liars, i els que van viure la Guoma Civil- i col·leccionista -aquells que se 
senten airees per atonseguir m:aterials de la batalla. 
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Considcrem el públk interessat com els col-lenius d'estudiosos sobre el 
tema de la batalla de l'Ebrc i la Guerra Civil, tant univcrsitaris com cspc
cialistcs. La rlenominadó de les ah.res 1ipologics de públíc anticipa lc·s 
scvcs caracteristiques i molivacions. 

PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ 

La protl-cció i conscrv.ició de les restes tcrtiiorials i materials és un aspee
re a dcsenvolupar. sobretot en d cas deis primers. L'actual legislació 
mediambicmal esta orientada a la prt-servació deis valors narurals del 
tcrrlrori. o·a1tra banda, la legislacíó de patrimoni cultural només prevcu 
la protccd ó d'cspais namrals ol\ hi Ita manifes1.acions d·ac1ivita1 amrilpi
ca - lmcres arqucológic, historie o etnológic-o d'acrivitat paleontológica. 
Aixi, hi ba un huil legal en aquells indrcrs amb significació histórica sense 
cap cvidéncia antropica. com és el cas deis camps de batalla. 

El discurs expositiu al voham deis fets que van configurar la batalla de 
l'Ebre disposará de dos tipus de recursos. o·una banda. cls esccnaris on cls 
diíerems cpisodis de la batalla van tenir lloc i. d·altra banda, les rcstc·s 
materials i immaterials -objectes, fo1ograíies. documcntació, rclats, cte.••. 
Aqucs1s elements requereixen diferents üpus d'actuac.ions. Aixi, cls cspai.s 
histories que configuren l'cscenari de les operacions mUitars han de s1:r 
objecrc d·un pla especilic pcr a la seva protecció a través de la dcclaració 
de bens culturals en les seves diverses tipologics. A parlir d'aquJ. k·s 
acclons a definir són les segücnts: 

• Protccció deis indrcts selcccionats mitjan~ant les corresponents decla
racions de bens culturals d'intcrés local o nacional. 

• Acruacions en els indms seleccionats: adequacló i neteja, recupera -
ció, lntcrvenció i csccnilicació. 

Respecte al patrimonl material, la primern decisió del Consorci es refercix a 
la conveniencia dr constituir una coHecció propia. La coHecció s'ha d'a
daptar als l'\'CUrsos disponibles -espacials, humans i econbmics- . És pc:r 
aixo que la delimció d'una política d'adquisicions és el primer pas a fer. El 
punt de partida en aquest scndt és con11gurar la col·lecció destinada a l'ex
hibició. El critcri de selccdci. pcr tam. ha estat rernink. en fundó deis con
tinguts de cada centre. Aquestes peces han cs1at objecte del corresponernt 
registre i documentació. El tipus d'adquisirió prioritari és la cessió tempo
ral per pan del propietari o propietaria. fel que minlmiiza els rcquerirncnis 
d'emmaga1zema1ge i de conservació de le!> peces. 

IN!'ERPRET ACIÓ 

l.a díversí1a1 de l'ofena patrimonial que apleguen els cspaís de la balaJla 
de l'Ebrc permc1 la construcc.ió de <lifcrents discursos a mida de les ncccs-
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sila1s I cxpccrnúves de rnda scgmcnl de públic. LCJ. ra~es pcr descnvolu
par aqucs1 marc són les scl(iients: 

• Crrnrili d'un conscll asse!:sor in1cgrn1 pcr cspecíalís1cs de reconl'gul 
prcs1igi caialans i rh-rora de Caialuoya. 

• Sdeccic\ i priorilzaci<i 1Ms ,·s¡mis a lntcrvcnJr. 

• Jcrarquit:1.adti dr!s difcrenrs clrmcnts. cxtcriors i inicriors. 

• Propos1es per a la posada ,·n valor drls rscrnaris cxteriors. 

• Es1ruc1uracló de l'ofena a p,anir dt•ls diversos elcm•nis I cls con1ingu1s. 

+ .. 
L't'Structura de l'ofcna principal deis espais de la batalla de l'Ebrc es resu
meix en el scgfienl gr/ilic: 

l.es inrervcndons expositives p,:r a la presemació deb contingul!i es plante
gen a dos nivrlls: als l-ernres d'ün1crpre1ació i als cs1:enaris de la batalla selec
clonati.. Com a clement vcncbmdor d'aqUl'Sta l-;;tructura. es proposa un ccn-
1 rv de rrcc1>eió de visilanis. la localitzacíó dd qual encara es1~ penden1 de 
decisió a !'hora de rcdacwr aqucst artlclc. Aqul'Sl ccmrc de re<:epció cons1i-
1Uini In pona d'enrrnda del visii.1111 a la scva experiencia als e:s¡,ais de la bala
lla de l'Ehrc. La mlssió principal será infom1ar SQbre l'ofcna rdacionada amb 
la batalla í ccntrnlilzar la distribució del ílux de visimnis. Aqucsl centre 1ambé 
propon:ionaril informació de ca irc 1urislic sobre el conjunt de la romun:a. i 
contribuira a In 11ualila1 de l'expericnda deis visit.1111.S tic la Terra Alta. 

La xarxa de cenues d'in1crprc1adó que constítuelxcn el pum de partida peral 
condxcmcm deis escenaris es111 rncawilada pcl ccnuc de Corbcra d'Ebrc. 
Aqul~1 cenlre. dL'<lica1 a la prescntació de la batalla de l'F.brc en el romcx1 de 
la Guérra Civil I la situació ln1emacional, cb ameccdcnts. dcscnvolupamem i 
conS1.-qücndcs, constilur.ix el pwll de partida clrl recorrcgu1 1cmacic. El visilan1 
Iniciara lo scva experiencia amb mi coneixcment deis fcis contexnialitzais en 
In seva t'Poca, A mes, el cemre li obrira les pones deis cspais de la ba1alla de 
l'Ehrc mitjan~an1 la presemactó del ronju111 de l'ofcna. La situació privilegia
da de la ~cu dl'l t-rn1re de Corhem. amo una vista panorilmica d'cxn¡xió sobre 
la scrra ele Cavalls. facilitara l'urien1ació clel visilani en el 1crritori. 

la resta de la xarxa l'Slar.i intc·grada pcb cquipamen15 si1Ua1s a: Pincll de 
Brai. Vilalba clcls Ares. la Fatan:lla í Batea. Aques1a xarxa es completa amb 
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el Memorial situat a Sant Banomeu de les Camposines. Les ac1uacions refe
rides n la intcNcncló expositiva pcr a la prcsentació deis continguts a1 
aqui:sis centres han comcn~al per la scva dcfinició 1cmatira. 

Els centres d'intcrpretació s'han definit a panir dr temes transversals .. 
Aqucs1 caractcr fa que, considerats en el scu ronjunt. siguiu susceptible!; 
de confomrnr un díscurs imcrrelacionat pero que tamh~ puguin 1enir uni 
funcionamcm autimom. Aixi. el visitam poi personalítzar el seu recorre-· 
gut, tant si dccideix visitar-ne un com si fa el recorrcgut romplet .. La dis• 
tribució deis conlinguts temiltics l's la scgüent: 

• Pincll de Brai: •Vcus del fronh. 

• Vilalba deis Ares: ,Hospital M sang,. 

• La Fatarella: ,ras del riu,. 

En el moment actual, l'Stll pendcm de dcdsió el contingut del centre de· 
Batea, mcntre s'espera la decisió sobre la scva ubicació. 

La previsió pcr n 2004 és la inauguració del ccnne de Piacll de Brai l de• 
la primera fase del cemrc de Corbera d'Ebre: la planta baixa i el 1crra1., 
amb el descnvolupamcnt inicial durant aquesta fase del centre d'acollida, 
Mis espais de la batalla de l'Ehrc. 

QuanL a les imervcndons en els escenarís de la batalla. la primera selcc
ció d'cspais amh l'objett iu que siguin operatius el 2004 és In segücnt: 

• Poble Vell M Corbera d'Ebrc. És un deis indrcts mes singulars, 1csti·· 
moní úníc de les conseqüencics de la ha1alla. Les inrcrvencions con-• 
sis1eixen en tasques de consolidació d'edificacions i de scnyalització, 
interior 1aot orie11ta1iva com informativa. 

• Memorial de les Camposines. Si1Ua1 a la zona del mateix nom, es LTac-• 
1a d'un ~spai de carácter commemoratlu peral rcconeixement Mis sol
dats mons a la batalla de. l'Ebrc, que contindra un ossari amb restes di• 
solda1s anonims. Aqucs1 reconcixcment l'S ra a través de lO biografie!: 
de persones que, proccdcnis de rnts dos bandols í deis di frrents col·lcc
úus que ds van integrar. contribuiran a evidenciar la memoria del!: 
mons anónims mitjan,¡a¡1t cls scus propis noms. 

• Trinxc.res. Les primeres lrinxercs a posar en valor són les sítuades a, 
les Dcvecs i a la Gacra. En 101s dos rasos, es faran tasques de recupe
radó i consolidaríó, aixi com de senyalitzarió direccional i ·informa• 
1iva. Les lrinxcrcs de la Gaeta. a més, att>ses ks seves raracteristíques,. 
ofc.rcixen la possihili1a1 d'acredir-hi. rosa 1¡ue incremenla el vessan1 
vivencia! rlc !'experiencia del visitan!. 

• Cota 705 de la serra de Pilndols. Aqut'SL punt tStrategic ofereix al vísilant 
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una panoramica insubsti1uible del 1eatre d'operacions. La in1crvenció con
sisteix en una seuyalització panorámica oricn1a1iva i informaliva grncies 
a la qual cl vL~itan1 podr.i l,ocalitzar cls fets en una zona que no ha expe
rimen1at gaircs transforma1:ions des de 1938. 

Rutes 

L\'Structuració del 1crritori s'aconsegueix mitjan~am la definició d'una 
proposta de rutes que establciix relacions entre els diferems espais i lites 
seleccionats, tant a !'aire lliure com sota sostre, i que dóna coherencia a 
l'ofena , cosa que cont.ribueix a generar l'expcrie.ncin mes adequada pcr als 
diferems 1ipus de visitants. Les rules 1ambé hauran de considerar ahres 
poblacions i empla~aments que, to1 i quedar fora de la seva arca d'in
íluencia, ofereixin clemems dJignes d'csser desiacais. És el cas de Caseres, 
Prat del Comte i la Pobla de Massaluca. 

A panir de la primera sclecdó d'cspais histories i dcls centres en funciona• 
ment l'any 2004. s'ha configura! la primera ruta de la batalla de l'Ebre. Es 
tracta d'una ruta concebuda per fer-se en automilbil, 101 1 que hi ha trams sus
ceptibles de ser recorreguts a p,~ . amb una longitud 1otal de 60 km. 

Aquesta ruta es realilzablc en un dia. 101 i que el visitam que vulgui com
binar l'au1omilbil amb 1rams a peu poi esme~ar-hi un c:ap M setmana. 

Senyalització 

Un clement fonamcmal pcr a l'es1ructuració de l'ofena es un sis1ema d¡; 

Dossier CL PLA, DIRECTOR DEt,S ESPAIS DI! LA 8ATALLA D( 1 ºERRE 



senyalització 1¡ue doni a (oneixer amb eficacia les rutes i cls diversos ele•
mems que la integren des d'una perspectiva integral, que afavoreixi un;I 
circulació flu'ida deJs visitanrs i comribueixi a la qualilat de la seva expc,
ricncia. Les tipologies de scnyals proposats són les scgüenis: 

• Din:ccionals. 

• ldcntificatius. 

• lnfonnatius. 

• Orientatius. 

• Panoramics coHeclius. 
2 

2. l<l!l>l~fomllw E<-d'undol!IUl)Otl>quo ,,,.. 

Aquest sis1erna de scnyalització inclou la idenrificació de serveis assoria1:s 9,..,1....,,. 4 ci.""Y•11u.ooó 

amb cls indrets visitablcs: aparcamen1s. mirador, e1r. sota el formal d,~ 
pictogrames. 

La s1·gü1•n1 imatge mostra la proposrn de suports pcr a la scnyali12ació. 
amb ferro cortrn forada1. 

A !'interior de cada centre lli haura dos dircctoris. D'una banda. amb l;i 
seva localilzació en el co111cxt de l'ofena general deJs espais de la batalla 
de l'Ebre i. de l'altrJ. amb la distribució deis comioguts que configuren 
l'ofrna propia. 

COMUNICAOÓ 

Es dcílneix el pla de cornunicació pcr donar a con~ixer, en primer lloc, el 
projec1e i, a partir d'aqui, l'ofr.na derivada, amb la dis1ribudó cronologi•• 
ra de les aciuacions. La imenció és assolir r_l maxim impacte sobre el:s 
grups de públic objcctiu. 

La primera acció ha es1a1 ta deílnició de la ima1ge corpora1iva deis e-spai:s 
de la batalla de l'Ebre, cosa que ha dut a 1em1e el disscnyador gralit Lluí:s 
Miquel. Aquesta ima1ge es va realitzar a pan ir de. les segilents premisse$ 
rckrides a la incidencia grañ.ca: 

• Norn de !'oferta a comerciali1z.ar: espois de /a batalla dr / 'Ebre. 

• Projecte integral per una ofcna diversa pel que feia a equlpamenrs, 
tam cx1eriors com i nifriors. 

• Elickla comunicativa de la ima1ge miljan{anl un f/Jc[I reconeixcmen t 
a simple cop dºull. 

• Possihilital de ser aplicada a una sola 1lma. 

• Viabilital de les aplicacions a 11ctlta &-ala (referencia: moneda d'I curo). 

• Convivencia amb altrcs logo1ips insti1ucionals en la literatura promo•· 
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cional i publkitat: logotips ajunrnmcnts, consell comarcal. patrocina
dors. etc. 

• Logotip paraigua amb aplicacions als diversos elcmcnts que componen 
l'ufcrta. Ésa dir pcnsem en una marca que comingui J clcmcnts: 

• Un simbo!. 

• La marca Espais de In Baral/a de /'Ebre. 

• Una possihle segona marca que identinqui el cenHe o l'l-spai: 
Cent re de Corbera. Aquesta seg o na mMca can vi ara en cada cas. 

Les idees a considerar pel que ícia al contingur van ser: 

• Evitar elemenrs facílment identificables amb una de les dues pans 
cnfrontades. Per exemple, un tipus de case o de íuscll o d'avió rnoll 
caracteristic d'un bando! podria generar 1 · cxdusió de l'allIC. 

• Patrimoni historie: 1estimoni de la memoria col·lectiva. 

• Espais/Ebre: aire lliure, paisatgc. natura, e1c. 

• Viatge en el trmps. 

• Escenaris autcnlics deis r.m: únics. 

• Problema: allo que es car.acteristic de la batalla de l'Ebre és el mateix 
riu Ebre. Pero per la Terra Aha gairebt\ no hi passa l'Ebre, 

• Cal que el símbol sigui faidlmen1 i rapidament identificable anam en 
automilbil. e.a ds senyals direccionals a la carretera i als camins. 

• No hi ha limilacions en l'ús d'clcmems militars o bel·lics. Es tracta 
d'una batalla del segle XJt i es la primera adequació d'aques1 tipus de 
patrimoni que es ra a l'Es ra1 espanyol. 

El resultar final és d scgüent:: 

Finalment, el Pla tambr desenvolupa cls aspcctcs organilzatius i cconomics 
del projecte. 

Dt-s del punt de vista de la inversió. el Pla director inclou els requerimenL, 
pressupos1aris pcr a la posada en marxa del projec1e. 1emporali12a1s a par
tir del cronograma d'actuacions prcvist 

Quant a la gestió. el Pla dire<:1lor proposa un marc de funcionamcnt viable 
pel que fa als recursos human:, i els recursos cconómks. 
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El Museu de l'Exili de la Jonquera 
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GÉNESI I MOTIVACIONS DEl PROJl:CTE 

El record de l'exJli rt•publidJ es c•nc;u3 ben viu. nb 1an sois pera aqm·lb 
que dir,-c1amcm o indirerrnm1•01 1•1 pa1írcn. sinó per ámpllcs capes de la 
població catalana actual ,,uc, dl~: deja ía 1emp~. han manifr,tat un gran 
imert-s 1·n la rcafü¿ació d'un rnuscu com el que ara s'aborda. 

Un inter¡.s que. lluny de minvar amh el temps. no ho íc1 sinó rreixn. fin, 
al pum que a hores d'ara no es agosarat alirmar que l'cxili ha passat a 
ésscr un clcmcm de referencia lnesbormblc de !'imaginar! coHe,·1111 ra1a
lii l ruropeu comcmporani. Enlla, pcrb. de la considcrarió del gran 11úblk, 
la qücstió de l'rxili rrpublld, i d<· la resta d'cxilis csdcvingu1s al llarg deis 
1ern¡1s, constitucix una t1•mlltk:1 historiogralica de primcrissim ordrc. 
Encara 1¡uc nomcs cns cenyisslm al pcriodc comemporani. forcn milcrs i 
milcrs les pcrsoncs que rn quedaren afccu1dts. molle, de les 11uals vis
qucren molts d'nnys (o la resrn dt' llurs vide;,) als paísos d'acollida, on 
sovini hi fcrcn una aponació rcllcvam. MoltS d'ells 1nmhé reflexionaren i 
dcixaren cons1anria de la scva condirici i de les scvt~ vivi:nciN>. Exi;ieix, 
don,-s. un immens Ilegal de l'exili que. avui pcr avui. no ha csiat encara 
rccupcrat. malgrat resfor~ fe1 dt•s de diíerents instilndes en oquest sentí!. 
Cal que ;,igui una institucló sólida, hcn dotada amb recurso~ públic, (pcr
que pugui fer una fcina sistemiitlita, cons1ant i rigorosa). h1 que abordf la 
tasca de recuperar 101 aquest llega1 i la que vctlll pcr la scva preservado 
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i difusió entre un públic 111 má.xJm d'extens. Aquest és l'objroiu de base n 
qué s'han compromes les dues principals institudons promotores de la pro
posta: l'Ajumamen1 de la Jonqu,era i el Museu d'História de Catalunya. 

L'orgaoisme municipal feia 1em1ps que sospesava la possibilitat d'acollir en 
el seu 1erri1ori una realittadó de cairc muscistic qu.e cstigués arrelacla a la 
historia de la població i que lil servís de promoció exterior i de captació 
turislica d'una pan de l'immc1ns flux huma que anualmr.nt passa per la 
població (unes onze milions de persones a l'any). Es consideraren diferents 
propostes (com la creació d'un 1111useu de !'Albera. del fel fronterer. del con-
1.raban o de l'exili) i en un principi es pensil en un centre que les acollis 
toles. Per acabar de definir la proposta, es cerca l'asscssorament del Museu 
d'História de Catalunya. Ja en cls primcrs con1ac1cs conjunts s'arriba a la 
conclusió que calia centrar-se en un sol 1en1a (per 1al de poder-lo apro
fundir de manera rigorosa) i c¡u1e calia escollir aqucll que respongués a una 
neccssitat ampiiamem semida i que, per tam. pogués tenir una majar pro
jecció enllá d'uns imen.-ssos csuictamem locals o comarcals. La 1em/11ica de 
l'exili c.ra la que millor s'adequ;iva a aqut'Sts proposi1s, ja que es1ava es1re-
1amcnt !ligada a la his1oria local i comarcal. posseYa una inequívoca dimen
sió nacional i permrtia un 1rac1amenl de caire inlcmadonal. 

A l'cstiu del 2001 es íéu ja una primera aproximarlo a les línirs mes1res 
del pla director que es presen1a a ñnals de l'any següent. Es partí de la con
siderac.ió que un museu (d'acord amb la concepció acrunl del terme) havia 
de eomplir no tan sois una fumció mcramcnl de conservació i expositiva, 
sinó que també havia de fer un.i tasca de recerca i de divulgació deis rcsul
tats obtinguts. cosa que implicava la crcació d'un centre de recerca adjun1. 
D'aqui que al cosial dcl nom ,Museu de l'Exili,, a mena de sub1i1ol. hi hem 
adjuntat la dcsignació ,Centre de Recerca sobre l'Exili i les Migracions 
Contcmporanies,. Aix! mateix, per refor~ar el seu carácter dinilmic. al cos
tal d'una exposició de caradcr permanent, cal que es facin anualment 
cxposicions de cairc temporal. l~ntcniem que la preservació i el desenvolu
pament de la memoria de l'cxilii rcpublicil implicava neccssilriament l'anil
lisi del fenomen global de l'cxi:li (cosa que voldria dir fer exlcnsiu l'ambit 
d'cstudi a exilis d'altrcs epoqu~s i d'allrcs pa'isos) i la seva ubicació dlns la 
tcmarica més general de les migracions. Pcnscm que una socie1at que ha 
pati1 un exili polític 1an imponam com el dcsícrmat pcl rcsultal de la gue
rra civil i que tan sovint al llarg de la seva historia ha hagut d'cmigrar a 
d'aitres indrets per raons de cai11e economicosocials [i que, inversanmn. Ita 
hagul d'acollir en el scu 1crri101ri gem de procedencia moh diversa que ha 
assumil el pais coro a propi) conserva una sensibilitat especial cnvers 
aquestes qüestions. 

A !'hora d'abordar la nostra prcoposta vam tcnir ben prcsents d'allres con
crccions muscistiqucs de caracter intcmaciooal que vam consickrar afins. 
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sobretot aquestes: American Family lmmigratíon Hbtory Ccntcr. d'Ellis 
lsland (USA). Museum or thc Jcwish Pcoplc -Thr Nahum Goldmann 
Museum of thc Jcwis Dlaspora (Israel), Muscc de la Resistance rt rl\• In 
Dilponation de l'lscre (Fran~a). Unitcd Sta tes Holt>caust ~frmorial Muscu m 
[USA) i Gernikako Bakcaren Musco Fundaziua-Fundacióo Musco de la Paz 
de Gcrnika (Pais Base). 

TEMÁTICA I FOCUS D'INTERÉS PREFERENTS 

Hcru cstablcn una gradado, des d'aquella matéria que es pot considc~ar 
com la rnés espccialitzada i especifica del muscu fins a la que possccix un 
carilcter mes general, peró que mantel una relació ,~1ma arnb d Mna que 
cns ocupa. 

A. L'exili republicil catala del 1939 

B. L'exili provocat perla guerrJ d'Espanya 1936- 1939 (cxiliats drl 19'.16 
lnclosos) 

C. Els exilis catalans de tots cls terops (amb especial all'nció als ron
tcmporanis) 

D. Catalunya com a indret de rrfugi (des dds fugitius de la rcvolucló 
francesa, a linals drl seglc xvm. fins als fugitius de la Scgona Guerra 
Mundial) 

E. Les migracion~ catalanes dt tots cls tcmps (amb especial atenrió a l1cs 
comcmporanies) 

F. Les migracions histotíques als tcrritoris catalans (des dcls ocdtans dd 
J>criodc modcm, fins als andalusos i murcians M la scgona mcitat del 
segle JO(, i a !'actual iromigració africana) 

G. Els grans cxilis intemacionals contemporanls 

H. Les grans migracions internadonals cont,:mporanícs 

l. D'altres 1cm/Hi<1ues afins vinculacks al fc1 fromcrcr (l'exm ir11eri,or 
antifranquista, el contraban. els maquis ... ) 

EMPLA~MENT: PER QUE A LA JONQUERA? 

A Catalunya, la memoria de l'exíli republici s'ha pre.ervat, de manera l.'Sp,c• 
ciaJ, en ducs grans zon~'S. Una es l'Alt Empordil, que fou l'<•sccnari central ck 
!'etapa final de la Gencralilat republicana i de la retirada de ccmcnars ele 
milcrs de persones. entre les c1uals hi havia els prinripals dlrigents de la 
Gcnrralitat, de la Rcpublka espanyola i del govcrn autonomic base. L'altra. 
la Catalunya del Nord, que fou el primer refugi de la gran rnassa deis vcn
~ls i que. pcr a molts, constitul tambc la primera cxpcri~ncia dr 1·ex1~e
mada duresa de la nova vida que els esperava. En totes ducs wncs. hi HI>· 

hcm nomhrosos elemrnts evocador.; d'm¡urlls frts. lins i tul d matcilC pai-
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sa1ge ho és, d'cvo\·ador, No ha de sobrnr, donl-S. que l'cmpla~ament escolli1 
pcr ubicar d furur museu sigui el municipi de la Jonquera. 

la swa privilegiada situació, a cnvall de les dul'S planell bessones de 
l 'Empordil i el Rosselló. i cnmig del gran corredor li1oral calalá. ha convertí! 
aqucsia p-Oblació no tan sois c11 testimoni privilt,gia1 de l'éxode republica (ja 
que fou el principal pas de fuga deis qui esdcvingueren exiliarsl, sinñ tamhc 
d'altrl'S mohs exilis al llarg de la his1ória i d'un gran nombre de migracions 
massivcs de sud a nortl. i vil't'Versa. Aquesta circumstáncia i l'cxpl!d1a volun-
1a1 d'esdevenir la poblado en,Jm•gada de vetllar pcr la prescrvació del record 
de 1ots aquests exilis i migracion~ justifiqueu la conwnie11cia de la scva ell'('
ció com a seu del futur ccnirc muscistíc. 

A tol plcga1. cal afeglr-hl que l,1 població disposa d'un cspai privilcgia1 on 
allo1jar el museu, al nmcix carrcr major. que ameriormem havia esrat un 
teatrc i del qua! acrualmcni s'h,a conservar nomes la cai.rn de l'cdifici (que 
jum amb el sosll'I'. van ésscr Tl'.habilí1a1s fa pocs anys) i que s'utiliiza com 
a zona de pas entre el cen1re ele la vila i la vora del riu que travessa el 
m UJJ i ci pi. 

OBJECTIUS GENERALS I ESPEdFICS 

A. Crear un centre muscistk i d'investigació d'ambi1 internacional 

B. Emprcndrc la recupcració sis1cmilLica del llega1 de J'exilí i de la dias
pora catalana conremporáofa. 

C. Reivindicar l'es1udi de J'ex.ili com a cons1aa1 his1órica i com un deis 
fcnómcns més imponams ele la hislória de la Caialuoya comcmporá
nia l. en general, de la his1,ória universal del segle xx. 

O. Evidenciar la scva especifki1ar, peró 1ambe rls pums de comactc que 
manic amb un nhre fe.nomen his1oric de gran transcendencia: les 
rnigrations. 

E. Registrar el lkga1 que han dcixa1 les sucCl-ssivcs immigracions a les 
tcrrcs ca1ala.nl'S. 

F. Demostrar la compa1ibili1a1 i intcrconncxió cutre la recerca-estudi 
d'un tema, la difusió deis rcsultats ob1inguts i la seva concrcrió expo
sitiva: aixi com evidenciar la viabilila1 de l'tis de les noves 1ecn(llo
gies rn aqucs1 propósi1. 

G. Es1imular la formació critka deis du1adans i ciu1adancs, la difusió 
deis valors dcmucdnics i la conserució d'un món més jusi i lliure. 

H. Jncen1ivar culruralnmll urna localí1at (la Jonquera) que ha queda! 
marginada deis circuiis con,vcncionals i situar-la en el mapa museis
tk de Ca1alunya i del món. 
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L'EXPOSICIÓ PERMANENT 

La 1e_ma1ica de l'cxposició pennanent, que ha d'ésscr In mrs ex1ensa i cl 
rcclam basic del museu, cs1arii dedicada a l'exili rcpublicii del 1939 .. als 
scus antcccdcnts i a les scves rcptrcussions més immrdia1es. Elaborada cu 
!'unció de publics molt diversos. aquesta 1CXposicló ba de posar a disposi
ció deis visitants diversos nivclls de iel'IUra que pcrmclin uon majar o 
menor cornplexitat in1erprc1ativa stose apanar-se en cap momem de la 
rigorosila1 ticntifica que, inrxcusablemen1, ha d'esscr el principi rector del 
centre. Naturalmen1, l'S ¡mrtcix del principi que el rigor no ha d'cstnr renyit 
amb l'amenitat. Abrí, es té en comp1e la ncccssi1a1 de comparibilíllar els 
recursos audiovisuals i diícrents fornn'S d'esccttilit'ació amb d'ahr~ de lll<'S 

uadkionals com poden ésscr l'ls pAnclls explicaúus o l'cx¡1osició de doc·u
mems d'imerés. 

H 1 P-f'I.Jg..-tl1IOlcutiUf'l'lldl-t, 1 .SIW'OOI•-"'" 
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Tindra tTes grans blocs expositius. Un primer bloc estara destinal als antc
cedcnts. En un espai rela1ivamen1 reduH, pcr mitja de difercnts recursos 
cxpositius (fotogralies. canells, documcnts d'i:poca, videos ... ) s'hJ explica
ran els anteccdcnts - intems i cxtcrns- que portaren a la guerra civil del 
1936-39 í, a grans trets, es parlara del desenvolupame_m bel-lic desfavo
rable a les form; republicancs. En l'analisi de la situació catalana, caldra 
panir de la proclamació de la R:epublica catalana el 1931 i la seva poste• 
ríor conversió en Generalirat republicana. Caldra fer una inridencia espe• 
cial a !'hora d'cmmarcar el co11ílicte desfermat a Catalunya i a Espanya 
dins el gran cnfrornament civill europcu que va dura la Scgona Guerra 
Mundial. 

El segon bloc está dcstinat a la1 retirada. L'episodi de_ la massiva retirada 
republicana cap a l'Estat francés. pe) seu componcnt dramillic i perque 
constituí propiamcn1 l'inici de 'l'cxili, mereix ocupar l'espai central dl' la 
mostra i 1enir un lractament especial. Aquí es on cls mitjans audiovlsuals 
i esccnogralics han de tcnir una prteminencia absoluta. Cal que el visitam 
l'S vegi literalmcnt imrncrgil en aquel! cxode. Que sigui un més en la massa 
deis fugitius, c¡uc arríbi a viurc ds repetits bombardcigs amb que sc'ls cas
tiga i que, un cop 1raspassada l:1 ratlla fronterera, vegi les duñssimes con
dicions del conlinamcnt en cls 1:amps de conccntració. El tercer bloc trae
rara de la diaspora. CaldJa rcsse¡guir les graos direccions de l'exili. pcr cvi
dcodar la gran dispersió que s·cxpcrímenta durant els anys imrnediats a la 
li de la guerra civil i de l'esclat lle la Scgona Guerra Mundial. Sería moh 
inttressant que en aqul'St bloc es fes referencia a la panicipació catalana 
en aqucst gran conílicte bi:l·lic itntcrnacional. 

En aques1 cspai hi ha d'haver ,una de les iniciativcs mes amhicioscs del 
centre: el memorial vimrnl de ll'exili. Es tracia d'un deis príncipals pro-
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grames que hnuril d'clabornr el Centre de Recerca del nmseu. Per mitjjá 
d'una base de dades infonninica. el visi1an1 porlra veure uaa füxa míni
ma deis catalans que es van haver d'exiliar. En un principi. en la base die 
dades hi ligur~rien básícamcm les pcrsonalirnts més conegudes. pero pm
gressivament s'hauril d'assolir una relació carla cop ml's cxhaustiv,a. 
Namralment. el pt'S de la confecció d'aquesra base M dadcs l'ban dr dur 
uns ínvcsrigadors. peri> la panícipació deis visitams es 1ambe cabdal. En 
molts casos. clls mau·ixos éllS poden provcir lperque es pot tractar de 
familiars scus o d'arnícs) de les dades basiqucs de molls cxíllats, avui p<!r 
avui, ancinims. Aixi matcix. aqucs1a panícipadó es podra fer rnmhe viía 
Internet pcrque encara molts familiars d'exilia1s es rroben fora ele 
ünalunya (cosa que, a la vcgada, serviril de promoció imcrnadonal d•el 
cemre). D'aqucsta manera. la panicipació i la implicació del públic i deis 
usuaris del centre muscistic pol arribar a uns nívclls que raramcnt s'n
conscgucixen. Aquest pot convenir-se. dones. cu un elcmcn1 d'uaa atrat:
ció cx1raordinaria, 

Convindria habilí1ar 1ambé un altre espai on es rccollissin. en áudi•o, 
alguns testimonis cscollits de personalilals exiliadt'S. No cal que la vi:u 
enregis1rada sigui la propio del personatgc escolli1. Existcixcn nombrosos 
1estimonis cscrils que poden ésscr llcgits i gravats. D'aquesta manera •~ 
podría reconstrulr la bis1oria de les ¡Jrincipals fases per les 4uals passan·n 
ds cxiiia1s: la confian~a que el triomf aliat n la Segona Guerra Mundial 
suposaria la 11 del rcgim del general Franco, el dcscncis subsegüen1. l,ts 
motivacions del retoro a Catalunya. les mons per persistir en l'cxili ílns al 
final de la dic1adura. etc. 

LES EXPOSICIONS TEMPORALS 

La reali1zació d'cxposicions temporals té una doble finalital. D'una banda, ha 
de s,•rvir per poder cubrir ks tCJl1atiqucs nfins a la de J'e)lposició pcm1ancn11 i 
iambé pcr poMr dcsenvolupar aqudls tem,'S que només bi han cstat apuma,~. 
D'altra banda, ha de convertir el museu en un centre din/lmk que pot rcmi
var una pan de la seva ofena pcriódicamcm i que. pcr aquesta rae\. po1 a1rau
re novament un públic que Ja coneix la mostra pem1ancn1. pero que poi t•star 
intcrcssa1 en la 1cm/1tica de l'exposició temporal. 

Aoo matcix. la dinamita de recerca endcgada en cada ocasió per a l'elab,i
ració de les cxposicíons temporals ha d't'sser aprofüada pcr fer confcri-nch'S 
i/o cur.;os espectfics i pcr a l'clabomció d'un caralcg que drixi rons1~ntia1 í 
reculli lt'S condusions principals de la feina d'invesligació preparatoria re:a
lirzada, rl qual podrá i'SSer comcrcialirzat i serviril d'eina de promoció del 
museu. La tcmfnica que s'hi ha de d,-senvolupar es. i>bvíamcn1. la deis ~xil'is 
de 1ots els 1emps i les migracions contemporimies catalanes i curópccs o 
mundials, d'acord amb els ce.ntrcs d'in1crcs ja cxposats. 
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El Ccml1' de Recerca del museu será l'encarregat de programar. comissariar 
i dirigir la rfalització 1t-cnica de' les exposicions tt·mpurals. aixi com d·edi
tar el ca1aleg corresponem. Na11uralmcn1. amb l'a1Hovadó de rorganisme 
dírectiu del centre. To1 i nquesia aposta decidida a fovor de la producció 
própia, tamhi' es podr~ delegar tl companir el comissariat de ccries exposi• 
dons amb alguns cspt-cialistes ~1uan la temática ho rt-qucrebci. per tal d·as
solir una mostra d'all nivell chintílic i dívulgatlu. Aix1 mateix. el muse.u 
podrá acollir txposiciQns tcmporals dl' producdó ¡•xtema. 

EL CENTRE DE RECERCA 

El C1•nrre de Rec,·rca es l'organis,rne encarregat de mamenir viu i dinámic el 
muscu. 1 de dur a ll'fllte el scu programa d·inves1igadó i de docurnemació. 
Prr la tematka de la 11ual s'ha d·ocupar, proposem 11ue s'anomeni Centre de 
Rcccrc-J sobre l'Exili i k-s Migradons Contemporimics (CREMC). 

Una dr b íundons pi,riodiqucs dl'I Centre dé Rc,crca. corn Ja s'ha dlt, ha 
d'ésser la conceprld i rralilzadó dé les éxposiclons 1emporals. Aquesta 
ac1ivita1 ~s la 1¡u1· confcriril al muscu el scu carác1w rnés dinamic. Pero. 
aixf mateix, d rentre hauril de 1:oncebre i descnvolu¡,ar un programa d'in• 
vestigació i de documcntació im1pn-scindible pcr al hon funrionamcm del 
muscu, a panir sobre101 de tr~: dxos básics: la confecció l mantci1imcn1 
del memorial virtual de rexilí. la realització d'una base de darles biblio
gralica vinual i In configuradó cl'un dipósit documcnta.l cspccialitzat. 

El memorial vinual de l'exili vol ésser una reladó al maxim d'cxhaustlva 
drlsexilia1s catalans del 1939. La pmensió i1·1•xhaustivita1, dones. se cen
trara en a1¡11cs1 gnip de gem. Ta nma1rix. ,·s recolliran dadcs t1·ahres grups 
de gent exiliada en altres momeat\ o procedems d·altres rCJTitoris. Pero no 
t'S rara una feina sistema1ica arnb aqucs1s darrers grups tins que no exis
tcixi un finam;amenr CSJ>L-Cílic 1ier a aquesta recerca i s'hagi Jet un aven~ 
significatiu en la rccollida de di1dc.~ drl grup preferent. lnirialment caldria 
elaborar una base de dadcs iníc,miatica a partir del buidat sistematic d'o• 
bres df referencia i d'cstudis espedlics. Aixi, es podria aconseguir un bloc 
inicial de personalilats rellcvan1.s que progressivamcnt s'haurá de comµle
tar amb els noms i ks dades 11rocedems de la panidpació directa i vinual 
del públic del museu. En lrs d1idrs recollidcs. bitsicamcnl h.iura de cons
tar el nom i cognoms de l'exillal o exiliada. data i lloc de naixemcm, la 
da1a de la seva panida. l'activit,a1 que realit.zava en el momcnt de nrnrxar. 
els indms del seu cxili. l'any que bi arriba i l'ac1ivitat que hi féu en 
cadascun; linalmcm. constara rany del scu retom i lloc de residencia o de 
la Seva mon. 

Pel que fa a la base de dadcs bibliográfica vinual. pel fc1 qué acurnhnem 
Ja cxisteixen difcrems iniciatlv,~ disperses similars . convindra fer sobre-
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101 una fclna de Co.'.ntralització, rcordeoació i compll'.Itlemació per tal qu,e 
la base de dadts resuhan1 pugui éssi:r util tant per al Centre de Reeen:·a 
del museu com pera tots aquclls usuaris que la vulguln consuhar. 

Una ac1ivita1 moh rcllcvanr del programa de documenrnció pot csscr la 
recerca i aplcc sistcmátk de fons pcrsonals i 1cstimonials de l'exili repul• 
blica dtl 1939. Caldra fer una tasca previa de localització deis fons exis
tents en l'.irca territorial mes próxima al centre, molt rica sobmot a l'all
tra banda de l'Albcra, on encara hi ha molta gcnt que patl les conscqocn,
cics d"aqucll cxfü. Una ate.oció especial mereixen les ro,ografies i ells 
documcnts iconogrillics, pe:r la seva potencial utililat roru a material 
cxpositiu. De 10rn manera, 1ambé existcix la possibílitat que el dipósit 
definitiu deis fons rccollits fos transferida a d'alues centres arxivis1ic!I, 
amb els 11uals l'S podricn signar convenís de col-laboració. 

EL MUSEU VlRTIJAL 

L"ús de les noves tecnologifs informilriques ían possiblc el que en podri
rm dir museu vinual. que estén el centre museis1ic mes enlla de l'espai 
flsic del locaJ habilitat per a la seva ubicacló. Ameriormcnt ja s'ha parlrn 
del projcde del memorial vinual de rexili i de la base de dades bibliogra
fica vinual que podrien pcrmmc una participació a domicili d'un volum 
d'usuaris gens ttegligiblc que, albora, seria suscep1ible d'l-sdevenír u.n 
públic lisie que visités el centre museístic. Aquesta oferta virtual es prn 
veurr enriquida per d'altrcs propostcs que, vía Internet, arribin a casa 
mateix deis interessats. Una d'lmprescindible fs la realització d'una pagi
na web del museu que. a pan de la informació básica del seu contingut i 
deis seus proposits fonamenials, pugui moslrnr vinualmem rota l'exposi
ció permanent del centre muse.istic. Una alcrn ba d'esser un servei d'infor
mació pcriodica personalirzat (vía corrcu elcctronicl sobre les activi1a1s dd 
museu, o·aquesta manera es p01 ampiiar la noma proposta muscistica e;n 
un ámbi1 que, 101 l ésser intangible. te unes possibilitats enraordinaries de 
desenvolupamenr. 

ELS ITTNERARJS 

L'árcn territorial m(-s immediata i les comarques més proximes a l'edifici dd 
museu ronstitueixen, pel fe1 d'haver esta1 l'escenari principal de l'éxode 
rrpuhlica, un ilmhit cspeciaJmcnt adient per fn-hi difcrents itineraris de 
visita i. dones. són u.na arca d'expansió d~I nos1re projL'<"lc museJstic. 

Amb aquesta finalitat. s'bau.ran de confeccionar uns itineraris que caldna 
posar a díspositió deis visitanrs. o·aquesta manera, s"aronseguira un:a 
lmplicació del museu en el ierri1orí més proxim i, a la inversn. es propi
ciara la incorporació de diferents municipis en el projccte museistic. !\ 
rada lloc cscollil rom a punr de l'ttini:rari s'hi pot ins1al-lar un panell 
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~xplica1iu 11ue infom1i de l'imcres de l'indrct i la seva peninen~a a un 
circui1 que 1é com a gran purn de referencia el museu. Aixi, 101hom que. 
ca,ualmcn1. arribi a un deis pums d'a11ucst circui1 (mollS deis quals es 
1roben en zones aliamcnt rnris1iques) 1indra coneixemem de l'exis1encia 
deis itineraris i del cemre musf'is1ic de la Jonquera. Na1uralmen1, aixi> será 
possiblr de fer-ho en cls punlS deis irineraris més pri>xims al museu i que 
definim com a i1inerari hasic. 

Sense cmrar en dernll, per mons d'ex1cnsió. sobre cls pun1s concms d'a
ques1s ilinemris, si que hi dis1 ingim diíercn15 grups en íu11ció de la seva 
proximi1a1 al museu. Aixi, els que configuren el que definim com a itine
rari bask pcnanyen a una arca 1erritorial que compren les comarqut'S de 
l'Empordil (Ah i Baix). Vallcspir. Rosselló, Conílern. Garrotxa i Girones. 
Uns ilineraris mt¼ llunyans. p•:ro encnrJ en comarc¡ue, rda1ivame111 pro
peres. podrien lncloure aquelh~s pobladon, que penanyen al Ripoll~. la 
Cerdanya. el Pallars Sobira i la Vall d'Aran. Una a1enció especial mereix el 
cas d'Andorra.ja que perla seva rondició d'cs1a1 independent fou un índre1 
de refugi i jugá un paper cabdal en les cadenes de fuga de paracaigudis1es 
alia1s duram la Segona Guerra Mundial. 
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En un nívcll de major distancia hí hauria cls punts que havien :,collít 
carnps de conccntració a l'Estat frances. fora de la Catalunya del Nord, 
com podrien csscr Agde (que acollí el «camp deis catalans,) o El Vcmet 
(l'avanu;ala deis camps d'cxtermini nazis). scnsc oblidar Bram. Maseras,, 
Setfonts. Gars. Rieucros ... O be les Z<mcs on. ja en ri:gim de llibcnm. s'h i 
agruparen un nombre considerable d'exiliats rt·publicans. com ara Tolos:i 
de Llenguadoc o Montpcller. 

Encara més lluny, per bt' que relativament abastablc en un viatge de poc:s 
dies, seria una ruia pcls antics camps d'extermini nazis on van anar a 
raurc nombrosos rcpublkans catalans. com rs el cas de Mauthausen (on 
hi Ita documentadcs centenars de victimes). Sachscnhausen, Buchcnwald. 
Ravensbrück o Dachau. 

PROGRAMA DE DIFUSIÓ I PEDAGÓGIC 

No cal dír que la diíusió de l'ofena genrrica i t"Spedílca del museu i d'alli> 
que s'hi ha produ'it és una qilcs1ió de primer ordre i que l'al dedicar molt:s 
esfo~os a fer-ne publicirat mediiuka. 
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Un usperte. peri>. de la difüsió qilc sovint es negligit és la necessilat de 
tenir una política editorial propia, que es fa imprescindible en la ptrspoc
liva de dlfondre cls conti'nguis de li.-s ~x11osicions. debats r seminaris que 
es realitzin en el certtTe. 

El dtscnvolupan1ent d'un programa pedagogic hauril d'ésser una de les 
prioritats del museu. No rn va la fonuació dr l~s generacions mfs Joves 
és tm1>rcscindibk a l'l10ra d'asségornr la perpetua~ió de 1~ memoria histó
rica coHecrív~. Cal 1rnit pteSNll tatnbé que l'ofena escolar de la zona (a 
banda 1 banda de l'Albera) és moh notable i que t onstituei~, per 1ao1, un 
v~blic potencial no gens neglíglbh.'. 

ESTAT ACTUAL DEL PROJECTE 

Un cop prescnm el projcctc museológic (al damr trimestre del 2ooi). caüa 
adequar les propostes d'usos funcionals i es-pacíais previstos amb un pro
jecte arquitecrirnic preds, que 11leshores corncn~aren a elaborar e.is arqui
wctes Rafael de Cáccres i Fclip Pous. De les rcunions cnltt hístoriadots, 
arqul!cctes. escenógraf, Ajuntament de la Jonqucrn i Museu d'Historia de 
Catalur¡ya, n'ha d, sonir el projel'tt' final que s'ha d'execu1ar l qut al'll és 
¡¡rilcticanient cnllesth. El pas següent, perla pari que correspon a l'equip 
tedactor (Pujol-San1aló-Crisri~). és l'claboradó dél projectr museografk 
que haura d'éstar enllestir en el iem1ini d'un any. ParaHelame111. caldra 
constí11tir l'organisllle de gesti6, lnicíar les obres de construcció de l'edifi
cf i completar les fonts de fman~atne111 del projecle (que d1sposa ja d'un 
ajut europeu, arub una partida especifica en el ¡Hessupusr municipal de 
l'Ajunrarncnt jonqucn;nc i amb el compromis d'ajut eco11ó111tc de difcrcnts 
institucions publiques com la Generalita1 o la Diputació de Girona). La p~
visió és que el Mustu de l'Ex ili pugui obrir les seves portes a tina Is drl 
2004 o a la primera meital de l'a11y següent. 
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UN MUSEU SINGULAR 

Cornen~ar to1 manikstam qur el Muscu Militar de Montjuic rs singular no 
deixa de ser una obvictat. Tois ho són. pero en aqucs1 s'hi donen una serie 
de circumstimcics que fan que ho sigui d"una fom1a especial: la seva ubi
cació, la his1oria del Castell, la seva creació com a museu i les coHecdons 
de que disposa. 

La seva seu ocupa el recintc iaterior del Castell de Montju'ic. cosa que supo
sa una superficie de 7 .500 mem.'S ,¡uadr.ns. deb qua Is 5.200 són coberts. 
Aquesta darrcra superficie es repancix emre 35 sales en d nivcll superior i 
4 en !"inferior. una de les quals amida uns 200 meirt-s de llargaria. Aquesra 
mulliplici1a1 d'espais. la majoria de superficie limitada, prcscma coma difi
culrat afegida el fc1 d'assolir les convcnicnts condiciou, mcdlambientals. 
Coma coni:raparti<la, la fortalcsa rs un marc espccific idoni prr ser u1ili1zat 
com a museu milir.ar o hisrórk i pcr la seva privilegiada siruació com a 
,alaia. cosa que li pem1et ser el millor mirador de Barcelona i del 
MedilcrranL 

El valor drl cas1ell. ial com és actualmcm. el de1cr111ina el fr1 de ser una 
de les forlificadons de baluards catalanes de la ll·lusrració. dissenyada per 
Juan Manin Zerrneño. excmplc ciar dr la tecnología i la ciencia de 
!"Academia Milirar de Ma1emi11iqurs de Barcelona. aplicada en aqul'SI cas 
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a !'arquitectura militar. PredsameJJI l'any 2003 es comlpí el 250<' aniver
sari de la reconstrucció de Zenneño. 

Els esdevenimcnts histories en els quals el castel! ha tingut protagonisme 
són mohs i d'especial rellevaneia pera Catalunya, 1ot i que jo semprc he 
sostingu1 que la grandesa o mliseria d'aquesls fcts 110 es imputable a la l'or-
1alesa. sinó als homes que e~; van decidir. 

Els museus milí1ars a Espanya, lleva, de compiades cxcepdons. van néixcr a 
inst:incia de la matcixa institució militar. Actualmcm aqucs1 origen esta 
variant i observcm l'aparició d'alguns muscus griicit'S a la iniciativa d'cn
tilats públiques o a la crcació de patronats o consorcis que es fan t':lrrec. 
en cena manera, deis cxistcn1s o en promocionen de nous. 

L'any 1960. pcr la llci 52/1960, l'Estat cedeix a l'Aju111amen1 de Barcelona 
el Castel! de Montjuic, amb els seus fossars i glacis. En condiciona la cessió 
a la creadó d'un museu milítair i dedica l,J resta a pares. jardins i miradors. 
Les obrt'.S d'agem;ament de les sales. que es 1robaven mol! malmcses. i la 
creació del museu es van proloing~r en d 1cmps, cosa que va fer que la inau
guració no se celebres lins al :!4 de juny de 1963. Pera la ges1ió drl cas
tcll i dtl muscu es va crear un Patronal amb participació de I' Esta! i 
l'Ajumamc111. 

l.a carnc1cris1ica ('Ssendal de lles coHeccíons del museu és la scva vincu
lnció histórica amb Ca1alunya. sense oblidar que moltcs ho l'Stnn doblc
mc111 pel fet de ser donacions. cessions o diposits de particulars o d'insti-
1uclons cuhurals catalanes. l.11 rt'.Sta. cls íons que no proveneu de l'auto
nomia. ara hi són grades a la sensibili1a1 i l'esfor~ de persones del 
Patrona, que cls han recupera'! d'altres museus militars. 
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EVOLUCIÓ DEL MUSEU 

l.'intcrcs csmcn;a1 per les ins1i11urions que componen el Pa1rona1, la 
imponancia deis fons disponible:;, el marc arquitcc1011ic i his1óric i cls 
mitjans humans, rnaterials i económics emprnts van con1ribuir ni naixe
nttlll d'un museu im11onant. 

El discurs historie es rnatcrialitzava en una rnuseografia d'acord amb d 
seu 1emps. S'hi destaravcn pcrsona1gcs his1orics i fc1s singulars vinculats 
a Ca1alunya. amb sales i espais dcdicats a Jaumc 1, Pcre el Gran, 
Berenguer el Gran. Prim, Lepant. la Guerra de la lndcpend~ncia, etc.; i. 
com (-s nniural, a l'última Guerra Civil. 

Les col·kccions es mostravcn ínlt'gramcnt. 101 i que alguncs eren mol! rci-
1era1iv<-s, atesa la gran riquesa deis fons. i d'ahres molt hc1crogrnics en la 
composició. Els mitjans cxpositius eren adcquats malgra1 que la posada en 
valor de les coJ.lecdons no dcstacava la singularila1 de les peces més 
im11onan1s. 

L'cxposició pcrmancnt es va mamenir duram fo~a onys scnsc mes varia
cions c¡uc les dc1crminadcs per la incorporació de fons. En la decada deis 
vuítanla, el canvi polilic í social i els greus problcmcs de fihracíons d'aí
gua de pluja a les sales infcriors van ocasionar modílicacions subs1an
cials. Per una o altra de las circun1s1irncícs csmentadcs. es van desmun1ar 
práctícamcm cots cls cspaís cxpo,sitlus dcdítalS al discurs his1óric. Una 
vegada fctes les impermeabilitzarions oportuncs, es van rcobrir de nou les 
sales: la historia va quedar relegada a una pctita moma testimonial i es 
va potenciar rcxposició de les col ·leccions. 

l::l MUSl:U J.11UTAR DE MONTJUIC 
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EL MOMENT AC11JAL 

El rnnvi de scgk i miJ.lenni saluda el muscu amb una séric d'esdeveni
menis i circums1andcs -la ma_joria deis quals aliens al museu- 11ue, 
orqucstral.S pl'is mi1jnns d,- romunicació soda), ocasionen una crisi en el 
Parronat. T01 coinridi111 en el 1ernps, aceedfix a l.1 pre~icli-nria del museu 
el general Alejandre, que en reuova la diiecció i dóna una serie de direc
trius per frr-ltl entrar en una nova época. 

E. lan. en primer lloc. una serie de reajustamen1.S en ds rons de rcxposició 
pcmrnncm, de manera 1¡ue cstiguin con1cxtualirzais, amb indcpcnd(-ncia del 
pc·riodc his1ilric, i s'intenrn <'nri¡¡uir-la donant cabuda a 011cions no previstes 
an1criom1e111. S'inicía alhora un nou dialeg amb la socie1a1 i els mitjans. 

Consrienis d<· la net·cssilat de canvis importants que JHCsentin el 11111scu 
amh cri1<·rb musei,lics 11111dcrn,, s'hi comcn~a a pensar í, ~ahent ,¡uc l'a
írttaran globalmcoi. no es plantcgcn modificacions deíinitivcs. No obs
iant aixó, sc·n rchahili1ca arquitceti>nicamcnt divcrscs sales. sc·n modili-
11uc11 el~ comingu1~ i es rccs1ruc1urc11 i integren algurlcs col·lcccions. 
S'arlaprn un cspai cxposi1iu de 500 rncircs quarlrats pcr donar rabuda a 
les ,-xposirions mnporab. 

Cal drs1acar la rit¡uesa tk les coHcccions de canons fosos a Barcelona en 
l'I ,. xv111, les d'arntcs de Ripoll de la nratcixa epoca. la Marés d'armes 
hlanqu,--s del s. xv, i Sl'giien1:,, le:, tk planols originals de la m-1joria ele 
fonalcscs catalanes del s. xvrr i xv111. i un llarg ctcctcra, scnsc oblidar la 
hihliotcca cicrltiílrn, del s. XVIII_, procrtlcnt rk J'Acadcrni;r M Matcmátiqucs. 

L'csfor~ per revi1alitzar el museu se cen1ra en les esmen1adts exposicions 
tempor.ils. En mcnys de do, anys cb nostres visi1auts poden con1crnplar: 
•Cus;,rhs. militar i pimor•, •Guerra Civil 1936/1939. Records a l'lllllbra de 
ks Bandcrcs, i pcl juny de 2003 , Forialcscs ra1alaucs de la IHustració. 
250~ anivcrsari de Monljuic i S:1111 Frnan•. D'altrn banda, una empresa 
vinculada a la UB es responsahilitza de J'organiriació rle visites 1catralit
zadcs sobre la historia tkl cas1cll i s'hi celebren conccns i ciclt-s de con
lcrencies. 

El museu és. en1re el, mililars. el scgon en foas de l'Estat espa,1yol. i supe• 
ra l'n visiles el rl1• Madrid en la seva seu actual. Si volcm valorar amb 
xifres el 1110111cnr atcual pudPrn dir qth' J'a11y 2002 va cnl\'gisrrar un aug
me111 dt visita111s del 27%. va ,.issolir ds 129.27, visitanis i va despenar 
!'interés deis coHrctius l associarions cuhurals. Diverscs institucions 
donen supon ;,I m11seu i la siruarió eco11ó1uira t·s de solvrnria. La socie
tm d'Arnics del Muscu s·amplia significativarnenl. 
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EL FUTUR DEL MUSEU 

La nostta aposta de íutur te ~ objcctfu el nuixcmenL d'uu museu ruudcm 1 
integrador vi11culor a la hislória, tot destaellnt•hi el protagonisme de 
MontjuYc, Bnrcclona i Catalunya. El tllscocs historie comen~aria al segle XJI, 

coincidint en cl teiups awb la rQrre de senyals. 1 no. es tancaria. cosa que pcr
metria la seva conlinuttat, L'equip cientific que resta clabora111 ~ compon 
d'historiadurs espccialistes en bistória militar i gen~ral. 

Les coHeccions que es mostrin posadcs en valor a l'exposidó permancnt 
seran, d'entrt ks rlisponibles, les més rcprescntatlves dt l'an. la tecnolo
gía i la indú,trfn catalanes, 101 pro.curant recuperar fons cxistents en aitres 
muscus militnrs. 

Amb inde¡m1clenda d'abo , hi tindl'a un lloc destaca! i'AClldémia Milirar de 
Matemariqucs de Barcelona i la seva conlribució dentilka a l'arqui1em1rn 
militar, dvil 1 obra pública d'Espan y-0 i Am~rica i. per descomptat, la íona
lesa, seu del Museu. 
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El Museu Imperial de la Guerra al egne Unit 
La guerra ens afecta a tots 
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El Museu Imperial M la Guerra, mi Regne llnil, ha fel un r~marcablc t'SÍOf\ 
en els darrers vinl anys pcr allunyar-se de poslcions comnmnorativcs l 
parrilniqucs deis conílicles bél·lics I explicar una historia c¡ue és rellcvant 
pcr ;i to1hom. cmfnsi1,;am la sev,1 dimensió social I humana, incitant a la 
reílexló sobre les seves causes i c,onseqOi:ncies i explicam la guerra en tota 
la scva complcxi1at L'cnfocamcnt es dcmosrra rceixir. a la visra de l'rle
va1 nombre de pcrsont-s que visiten el m11seu o que acccdcixcn al seu lloc 
web: pro11 de do1 milions anu11I~ en cada cas (inclocm-hi ds muscus 
lilials). L'lmpcrial War Muscu (IWM a panir d'aral és avui día una ios1im
ciú diversa i inclusiva. amb un discurs volgudamtut obenque pot inte1es
sar homes i dont-s. militaristl'S I pacilis1t•s, gcnr gran que va concixcr les 
gucrres mundiab i jovc~ prr als q¡uals aqueslt'!; només són un rt'SSO llunyii. 

•Aqucst no l's un mus1·u del passa1 distaut. sinó sobre persones qul' enca
ra viuen, els wus pares i els seu5 avb. Ll~ gurn"t:s del scglc xx ens han 
afrctal. d'alguna manrra. a tots i a cadascun dr nosallrcs. i d muscu (-s 

aqm prr explicar les 110s1rcs histories. Cobrim tois ds aspcr1es de la vida 
rn mnps de guerra -els hcroi>, •~I~ rriminals i ds milions <111t· no són ni 
una cosa ni l'al1ra-i lota rexprriencia humana. de les llars als camps de 
batalla, rrxprrirncia de les 111,•s11rrsscs de casa, deis 1rcballadors del cam11 
i de ks fabriques. dds objecl<lrs tlr conscirncia o dr lrs vkrimrs de 
l'Holocaust, aixi rom deis soldats i deb gencrals, deis mariners i deis avia
dors•. Amb aquestes paraulcs es prcsen1a a si matclx l'IWM. l'any 2003, 
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com o.o museu que centra la seva atenc.ió no en les esuatégics de la bata
lla o en rarmament mililar, sü1ó en ['experiencia humana i la historia 
soda! de la guerra, 

LA PRESERVACIÓ DE LA MEMÓRlA I DEL PATRJMONI 
DE LES GUERRES 

L'IWM és el nmseu nacional bri1ank que ex.plica la historia deis conílic
tes bel·lics <lel seglc xx. En ronrre1. re la ronsigna de mostrar els ronílic
tcs on han partidpat d Rcgne Uni1 i els p.i"isos de la Commonwealth des 
de 1914. Com a institució histórica i educativa, rernll. estudia¡ cxposa 101 

tipus d'evidi'nria sobre rls conílictes beHics duram aquest periode. 

L'objeclíu original en el momc111 de la seva fundació. en pkna Primera 
Guerra Muntiial, va ser rrear 1111 museu que mmmemorés ds eSÍOf\OS i 
~acrificis rlds bri1anics durant aquesta ronílagrarió. Posreriormenr es va 
ampliar el seu abast geogri,lk a tot l'lmpcri, i dC:SJHés a la Commonwcalth. 
També es va ampliar el seu abas! temporal, i s'hi inrlogueren lots els con
ílic1es contcmporanis .. 

La vocació col·lccrionisla del Muscu és amplia. Ja en la seva inauguració 
el 1920. el dlrcnor del parronat va manifestar que: ,s·espera fer-lo tan 
complct que <¡ualscvol indivídu, home o tlona, soldat, marir'lcr, aviador o 
l'ivil 1¡ue va contribuir. encara que obscuramcm. en el rcsultat final, sigui 
capa<¡ de trohar en aques1cs sales un cxemple o iHustració del sacrilki o 
el tn'ball que va fer, aixi com algun típus de registre o rlocumcnladó en 
els arxius, (cillrl a l'WM Cor11arntf P/1111 2001-2005). 

Al cap deis anys, cls extensos fons de l'IWM comprencn rlcs d'armament 
dl' tecnología solisticada 11ns a objcc1es i records personals de ntilitars i 
civils. un imponam fans anistk, i un immens arxiu de material docu• 
mcmal, forogralic, audiovisual i. d'hisroria oral ,1ue reílecreix ranl la his
toria militar com social deis conílittes i el tcmps de guerra. Uns fons que 
pl•rmeten avan~ar el coneixement a través de la ren·rca i que consútuei
xen un recurs lm11ortamissím pera l'ámplia programado d'exposicions i 
activitats cducativcs MI Muscu. 

Ln coHccció d'objectcs inclou des de vehiclcs i annamcnt acri, tcrreme i 
naval (conserva per exemplr uns ISO avions de la Primera Guerra 
Mundial) a uuifonnes. medalles, insignics i eJectes personals; la coHecció 
d"a11 (enlrc les millors d'an británic del scgle xx) co111é més de 14.000pia• 
turcs, dibuixos i csculcurcs, uns J0.000 posters de guerra i unes 1.000 
nmlalll'S. L'Arxiu de f ilm i Video mntc uns 40.000 km de pel-lículcs i unes 
G.500 llores de video. L'Arxlu Fotografic té més de 6 mllions de fotogralies. 
l'Arxiu de So unes 32.000 ltorcsd'cnlrcvistes: i el Ocpanmnenl de Oocuments 
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mt'S de 12.000 coHeccions indivi
duals de manuscrits i papen; privats 
(fonl: /WM The Collmio11s: a11 

access guide). 

La major pan del fons del Museu 
s'allotja a la scu de la itlSlilució a 
Londres. al barri de LambetlJ (al sud 
del Támcsi). L'IWM també gestiona 
quatre museus filials. emre els <¡uals 
es 1roben i mponan1s ekmems del 
pa1rimoni mililar britanic. 

l. El Museu deis Cablnet War 
Rooms. a Whitchall, Loodres. 
c¡ue pem1N la visita pública al 
rcfugi subterrani que va allotjar 
el gabinet del govcrn britilnic 
duram la Scgoua Guerra 
Mundial, sora el lidcraige de 
Winston Churthill. Si1uat a prop 
de 10 Downing Strcct. l'espai 
esta conserva1 cxacta.ment 1al 
com era en 1cmps de guerra. 

2. El vaixell de la Segona Guerra Mundial, HMS &ifast, ancora! al TánK'Si 
aprop de Tower Bridge, a Londres, roialmcnt res1aura1 i oben a la visita 
pública. 

3. Duxford Airfield, al Cambridgeshirc. un cam¡> d'aviació d'importáncia 
historica per la seva contribució a la batalla d'A11glaterra duram la 
Segona Guerra Mundial. Allo1ja J'Amcrkan Air Museum, amb una 
imponant col·lecció d'avions de comha1 i ah res vehirles i peces d'ar
tilleria pesani. i organitza uns populars espectacles aeris. 

4. L'lmperial War Museum North, a Manchestcr. un cspeciacular i inno
vador museu de recent creació, amb el 11ual l'TWM acosia Jrs sevcs 
coHeccions i la seva ac1ivi1a1 a ks regions del nord del país. 

LA INTERPRETACIÓ DELS FETS I LES EXPERIENCIES BEL·LIQUES 
A LES SALES DEL MUSEU 

Quincs narratives. quines perspec1ives ha de mostrar un muscu sobre la 
guerra? Es presenta la guerra com una causa nohle o com un fe1 devasta
dor i sanguinari? Les presemacions que emfasitze_a el triomfalisme i el 
final feli~ d'un conílictc pcrllongurn les ac1i1uds de 1cmps de guerra i 
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i,hr•n el cam, al supllrl PL'f o nuvrs gucm'S coro a mccanisnw pcr rrsCII• 
dre cls conllícll'S. Les ¡irl'S<'niacions que e,cpliqucn el sofrimcni I la mc,n 
que la guerra ocasiona. en canvi. cufoncixcu el dcsig 11uc no es torniu a 
produir aquesl'> fNs, a desi1Jar la pau JJcr sobre de 101. Perú és ncec.ss1itia 
a vegadts la guerra o no esta maí justiílrada? Si~ vol que d museu ~igui 
íomm. cspai social dr relkxió on rrconsidrrar rls mncixt•mrn1s a la llum 
de les prcocupacions actuals. rls musrus d<• la guerra croen dnrarneni un 
papcr imponan1 en l'cducacio i ,·n el dcha1 ,ohrc ,rn 1cma d'al1 lnu·rb 
social: aponant una iníorrnacio 1an romplcta com sigui pos;¡lhk. i c:11a
bli111 connc,dons amb les expcri~nrirs I les opinions deis visiiants pcr I al 
d'involucrar-los. 

Tradicionalmcm, ds muscos d'his1brin milítar es carac1cri1zawa pcr J'expo• 
sició d'am1es i uniformL'S milirnrs. el 1mc1amen1 palriolic de canipany~; í 
cstratl'gies de ba1alla, i J'eJcaltació deis comandanls i cls hcrois de guem1, 
amb l'absencin praclkamcnt absoluta de 101 con1ex1 social i del pum ,rle 
vista de l'.iltrc 1Ji1odol. Malgra1 qu~ l'IWM no va ser concehu1 com a mon1u
mcu1 a la gloria mililar ni 1•11 t•ls scus origens (l'OIII es dcixa dar l'n el s,:u 
discurs inaugural J'any 1920). no va escapar. malgra1 tui. dumnt mults anys. 
de prt-scnlar una narrativa rlassica. posan1 i:mfasi en J'avan~ krnolbgic í en 
la planifkació l estra1rgia de les opcradons bcl-li1¡ucs. <le~ de la pcrsprrlii· 
va nnrional hríranica. 

Al'tualmcnl, J'exposkíó de iancs, avions i amtament mili1ar cnrnra confor
ma una pan molt imponant de la imatge i de l'am1c1iu popular de l'IWM. 
Pcr exemplc, la primera \~Sió c¡ut' ll'J) el visitanr n la seu de lumfres ('s un 
doble canó naval de grans pro1>0rcions que. desafiant. es sinu, davant la 
favlna del Muscu. El reto! qm• J'nrompanya infonnn que va ser el mrs 
modcm, el mt'.-s gran i el mes poderos deis gmns 1;anons u1ilitzats pcls va1i
xells de guerra de la Royal Navy. i que simbolirzavo en 11n momtnl donal la 
posició britanica al rapdava111 del poder naval al món. Un cop tllns. a la pd
mcra sala. un espai cspecLacular de grans dimensions O'a1rium), s'hi cxpost:n 
tancs. avions. bombcs. mis:,ils i 101 ñpus d'annamc111 pesa!. La infonnacici 
disponible sobre aqucslS 01Jjcc1cs és csscncialmcn1 1ccnica (e.libre. munició. 
abasl máxim. frcqOencia de 1rct ... ). Es prc:scn1a w1 annamcor sofisticat. n~I i 
sensc dcsperfcrtes. manca¡ d'infonnadó de contcxl que cxpliqui lVnt s'uliliiz.a
va, qui el va produir o els efl'('les lJUe el S<'U us va componar. Com lx: submll la 
Whitmarsh (2000). l'i'.mfasi en la tecnología en un muscu de la guerra transmcl 
un missa1ge que pl'rilooga ks ar1i1uds agn-ssiV<'s i na'ifs que conlrihueixen a1ls 
conílictcs. donan1 una visió aséptic.i i :nractiva del conílictc b(·l·lic. 

Dr tOla manera. passada aquesta arca. la resta del museu prescnrn cxpos,i
cions temátiques amb una ínfomiació moh mes completa i m,·nys palriól ¡. 
c.i. que indou lemes socials i rram1 qüestions clifidls com són J'holocaus1 i ,·1~ 
gcnocidis en general. amb una muscogralia alrnmcm atraclivn i un componc·ni 
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,~h1ca1iu nwl! impnnam. Malgra1 la coexistencia en ks sales del Mu$eU d·(·11-
roc,1111erfü dispar.;, i lios i tot contradinoris, r1·mfasi dlscursiu tle l'IWM acrual
rnem rccau en la dimrn,ió sorial i l'c·xpc,ienci;i humana de la gul'rl'il. 

L'cvolucio de l'cnfocamem imerpretariu del muscu s' inici,, lona,ucntal
meru a milja11 ""Y' wi1a111a. F.u aqut ll ruQmcrn. cnni ra qur les exposi
cions pnmanc•rn~ se n111rc11 ,ohr('l•11 en ds fet< i els combats de h:s dues 
gucrres mundials. les rxpo5irions temporals 1racre11 fonamcmal temes 
d'história social. com rimpacte que l'aus1critat 11d tcmps de guerra va tenir 
rn la vicia civil. l'tl aspccres com la moda o el meoja r. L·cslogaa del museu 
rn lt•v<' w11a part de la vostra história familiar, (Bardgrn, 2002). 

Mfs rec-1•11tnw111. la i11:1uguració de rcxposicír\ punla nc,11 sobre 
l', Hnlnca1151, (2000) i ,Crims «mlia la Huma1iitar, (7.002) denoren la 
volun1a1 d·afromar els aspectcs mrs rontrovc·nirs dd icma tle 1~ gu(·rra. 
Mostren ~eosc cscnipij)s la bnatali1at i cls horror; drls conílictes, amb un 
11larncja111,·111 ml's univtrsal (menys des de l'óp1ka hritimira) i més inqui
si11u. su,cít.rnt 11regu111cs i dilcmcs morals. F.I missargc riel nou Imperial 
War Museum North a Mandiestt•r (2002) jase tr111ra rutalnicnt a demos
trar l'impac1c. ,•I llegar dt· In guerra: con1 aqu,·sta canvia la vida d~ les per
sones r com ds ~011ílíc1~, drl pas,al reccnt al'ecten r l uostre 111011 avui dia. 

A rontinuad(I ,·~ ~om,·nrcn algun\ deis Crlfocamrnt, ínaovadors i deis 
nrojl'ClC$ <'xposi1iu, reccnu, mes ir11crrssa111s. 

LA D!MENSIÓ EMOCIONAL DE LA GUERRA 
1 LES RECREAOONS EVOCADORES 

El 1cma de la guerra 1é 1111 110rler cmorin11,1I inhcrem que rls museus tra• 
clicíonals. ccntrats en cls aspettcs 1cc11ics. logistics i rn rategics de les 
cam1ianycs mililar~. no ahnrd,:n. Uzzell ( 1989, 19981 recomana als ,nuseus 
I llo~s patrimonials qu<' interpreten conllictcs l¡rl-lics Implicar cmocio1nl
meJJL el visilanr per lal d'explicar una his1oria m~s completa i veriiable de 
la guerra, c¡u<' 1ransme1i !'Is horrvrs i les co11scqOencies reals c1ue aqves;a 
,,. c11 la vida dt les persones. Amh el que anomrna ,/ior imrrprerat 011,. 

Unc ll defensa que els museus donin cahuda a l'arupll veniall cl'en1orro11s 
(tristesa, indígnació. dol. ricscspcració ... ) que provoca la guerra, cosa q11e 
permct una millor l'JllJJali<1 amh cls sentirut•nts, mu1ivacions. acci,,os 
dccisions de les 11ersoncs qui' van formar pan d.-1 conllicil'. 

l.'IWM ha anal incorporn,11 aq11cs1a dimensió afectiva i emocional en les 
ScVl'S salts. Ho ha fr1 arnh l'us tnés am11li d·e1emcn1s visuals docu1ncmals 
com són les fowgralies i füms que moslren els mons, !'horror i la deStrucció 
de les l,lfü•rrc-s, o rríc·réndcs al sol'rinwnt individual. com són l'cxposido de 
c;mcs pcr~unals ,, cnrcgis1ramcn1s rl'histi>ria oral. Tamhr ha frt un hon ús de 
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ttcreacions rvocadores amh la 
imenció de momar al v1sirnni l'ex
periimcia de la guerra de •11rimrra 
mil•. En son exemples ducs exposi
dons de tipus evocatiu: la •Blitz 
Experiencc•, inaugurada el 1989, i la 
•Trench Experiencl'>, introdu'ida més 
tard. Les exposicions ~-vocatives, 
segons la delinidó de Belcher (1991). 
recrecn un espai l una atmosfera 
amb la intenció de J>rovocar una 
reacció emocional CJI d vísitant que 
l'ajudi a idemificar-sc amb el tema. 

La «Blitz Experience• es una rigo
rosa reronstrucció, amb verse.m
blan1s efectes visuals, sonors i 
d'olor, d"un refugi antiacri i d'un • 
carrer bombardeja1 durant el 8/irz 
del 1940 (un periode con1inuat de 
bomhardejos de l'aviació akmanya sohre Londres, 11ue va matar í fhir 
milcrs de civils i )\rovocar sedosos danys i rcstrlccions a la ciU1at). l'efccte 
cixordador de les bombes que caucn a prQp, els sacsejos que aquestes pro
voquen al refugi, els crits de ncns espamats, o la fostor circurndam. volcn 
provocar al visitan1 la scnsació d'cstar atrapa¡ en ple bombardti¡¡. 

La ,Trench Experk nce• recrea una trinxcra al fron1 de la baralla de la 
Somme, Fran~a. a la tardor de 1916, i permet al visitar11 fer-se una idea 
de les espantoses condicíons 11ue hí patien els soldats. La Primera Guerra 
Mundial. essencíalmem una guerra de trinxcrcs que va mobilitzar mes de 
seixanta-cínc-milions d'homes. deu mllions deis quals van morir i vinl 
milions més van resultar ferits. L'any 2002. amb l"exposició 1emporal 
,The Trcnch Exhihition• el Museu va ponar mrs enllá aquesta experiencia 
en col-Jaboració amb un programa de la BBC2, que va posar vim-i-cínc 
volunrnris en una 1rinxerd rt><:ons1ruida ¡irop de Cambrai, ,,1 nonl de Fran~a. 
i va recrear les condidons de l"ltiveru c)e 1916. lnclosos cls gasos lacrimo
gens, la privaci6 de son, les ratcs. les simulacions de bombardejos acris ¡ 
lcrreslrCS. a més del fred i la hu mitat permanems. Alhora. el Museu va 
reproduir la cri11xera amb l0l detall dins les seves sales, instal·lació comple
mentada amb informado sobre les cxperiencies reals d"aquells que van ser
vir al fron1 occidental a panir de material documental audiovisual, cartes i 
diari$ originals. 

El museu ha sabul explotar sáviamcnc J"in1rres social i 1clevisiu exis1e1tt 
al Regne Unit pcls programes d"hlstória social sobre els temps de guerra. 

6 l1N19r 0t- t~"'li• l!!l'il_.. .Otvl' !¡¡ t.~ 111 tKlll),'J
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Un allrc ras tamhé rcccr11 és l'cxposktó ,TI1c ¡94o·s Housr,, rn col-labo
ració amb el Chaunel 4. E., tracia de la rrplica d'una rasa deis anys qua
rnn1a a "5tala real (cunstnfida rllns una sala de 9 m d'al~ada) que pennel 
explicar la vida domes1lra dura,m la Segona Guerra Mundial. A la msa ori
ginal. el Channcl 4 hi va filmar una popular ~cric d'hb1oria 1¡ue 1msava una 
familia volumaria a viure duram nou setmanrs sma lrs rondirions de vida 
predirirs del temps de guerra {C'xpcrimcman1 el rarionamcm. rons1rum1 un 
refugi al jardi. i adap1an1-se a la falla de romodita1s de la vida nmdcrna). 

Tam aques1 programa rom el de le~ lrinxrres han ringu1 un gran cxiL 
d'audienria. i aquesta ¡iopulari 1a1 ha rcvenit tn un signiíkatiu innt·men1 
de visitants al Museu. 

EL PES DE L'EVlDENCIA QUE PROPORCIONA EL MATERIAL 
ORIGINAL I ELS TESTIMONIS PERSONALS 

Ll'S dues noves exposlcions permanems dedicarles al mua deis gcnocídís 
han requeri1 nous plamrjamen 1s imerprcia1ius. llan posar l'arcen1 en l'c
vidcncia his1órica i l'análisi de causes i conseqücncics deis fcnomcns vio• 
lenls i béHirs. cosa qui· ho i11ci1a1 la rcílexió sobre qiles1íons cahdals. 

L'cxposició sobre r ,Hulocaust• presenta, en 1200m d'cspal cxposi1iu, un 
dbcurs narratiu sobre la perserurió nazi drl~ jueus i ahrcs grvps. aba ns 
dr la Scgona Guerra Mundi,11 i duram aquesta guerra. En la srva con
repció es va decidir evitar ks rcrons1mccions o répliqucs. a favor d'un 
1rar1ame111 símple i dírcctc, basal en l'l'VidCJJcia que proporcionen rls 
objcctes autentics, el material a,ud,ovisual documental i cls tcstimoois deis 
supcrvivents. L'enfocamem (-s documcr1111I, his1orlc, an1b la imcnció de fer 
pensar cls visiwn1s més que no pas desbordar-los d'cmocions IBardgeu 
2000, 2002). La idea, no explki1a slnó lmplicilil, és que a panir d'aqui el 
visilant n'txlrrgui cls scus pro,pis judicis morals i rs plamcgi com rviiar 
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que u11a situació com aques1a es toml a n:pctir. Els comernaris que dcixen 
els visi1ams rn sonir de l'l'Xposkió demomen 4uc en trcucn lli~ons i 
1>arnl-ldismes amh siluacions ac1uals de prejudkis. imolcraucla i racism1e 
(Salmon 2001 ). 

Si el to de l'exposició fs sobri. són colpidors cls íels. les i111a1ges, cls 
objccces í les hiscories índíviduals de persones reals que dommemen 
a11ucst procés rl'aníquilació sistemárka massiva. El discurs lnfonnatlu 
sobre cls íe1s. les poliliqul'S i les ídcologies c¡ue van fer possibllr 
l'Jfolocaus1 s'acompa:nyen de l'exposició d'objectes tan 10rbadors com un 
deis carros amb cls quals recollicn cls mons al gueto de Varsovia, un ins-
1rumem pcr mesurar les diferencies fisiques racials que u1ilitzavcn e.Is 
ciemiñcs nazis. l'ós de joguina d"un nen jueu que va rslar amaga, en un 
am1ari durant qua1re anys, una llauna de gas Zyklon B rom les que es van 
utilitzar a Ausrhwi1z l. i ubjcrtcs pcrsonals diversos (sabatcs, phncs, ullc:
res ... } 1roba1s en excavacions íc1cs als camps de concentrari6. Un deis trc1ts 
m<'s efcctius de 1·exposici6. pero. el formen els tl'Stimouis pcrsonals d'un,a 
quinzena de supl'rviven1s de l'Holoc-dust, enregisirats en video, que apor
ten l'cxpcrirncia humana concre1a al llarg de 101 el recorregut. Les matc,i
xes persones apareixcn divcrscs vegades parlant sobre temes diferenc.s, 
cosa que aíovoreix l'cmpatia pcr pan del visitani. 

L'cxposició ,Crims contra la Humanitato es1é11 el 1ema. i aborda 101s els 
gcnocidis ocorrcguts duram el scglc XX. L'clcmcnt central ('S una prodm:
ció audiovisual de 30 minuts que pn.>senta. a me.~ de !'Alemania nazi, ds 
genoridis d'Annenia, la Rússia s1alinista, Cambotja, Bosnia, Rwanda. com
plemcnta1 pcr una serie d'imcrac1ius que ofereixen infonnadó en profum
ditat. ima1gcs i dadcs concretes sobre cadascun deis casos. L'audiovisual, a 
1ravés de comcntaris d'cxpcns en conílie1es ctnics i la mostra de brmalls 
ima1gcs d'arxiu. plamcja una serie de rellcxions I q0esrions sobre cls fac--
1ors comuns que van ponar a aquests íe1s. Pcr quins mi1jans una socictm 
0s1racitza aquells que no dL-sitja? Quin paper j uga ca aqul'SI procés la pro
paganda sobre una socic1a1 u1opica? Com hi 1cn<'ll a veurc les dificuhails 
económiques? Ha d'intervenir la comunita, imemacional? Quin ha de ser 
el rol d"una justicia internacional? 

Una ahra vegada, t'ls u:stimonis personals hi juguen un paper clau. Les 
cscencs d'horror s'al1emen amb entrevistes a victimes i agressors. Aquesl 
es el ras d'un nen i una nena assassins, cmprcsonats a Rwanda, que coni
íesscn ds seus erims: ,Alguns estaven morts, altres vius. Vam colpcjar clls 
que no eren mons. Les alLres dom-sen van matar un cadascuna• !la nena). 
,Vaig malar 1res persones. Els solda1s els van !ligar i els van l'Stirar a 1erra, 
si no no els hauria pogut malar. Em van donar un pal I els vaig malar a 
tops, (el nen),. ,Us prego que ho entengueu. No teniem elecció. Us dema1-
no clemencia en nom de wts cls presoncrs. Ens van fol'\llr a íer-ho• (1 a 
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nena). Una can~ó d'una cstació de rádio rwandcsa sona de fons: •Vinga amics. 
cclebrem-ho. Els tutsis han esta·1 exrerminats. Dcu rccom~nsa cls justos., 

Peri! la 1>rcse111ació va mi's cnl lil deis fets i les memorics. Els comentaristcs 
aponen ani11isís l inciten direc·tament a la reílexió i discussió sobre preo
cupacions molt concretes. ,So,vint no som innocenis deis gcnocidis deis 
altrcs. Nosaltres venem amiarnem, prenem decisions de polftka cxtcrfor 
que perjudiquen seriosament a !tres paisos. No és casualitaL que es produís 
un gcnocidi a Cambolja desprcs que cl homhardeig amcricá durant la 
Guerra del Vietnam desfés aquesta socie1a1. Aixo no vol dir que cls amcri
cans siguin responsables del g,enocidi de Camborja. Vol dir que una socic-
1a1 que ha eslat desfeta per la guerra és molt susceptible al gcnocicfü(afir
ma !'historiador Michael lgnarietl). 

REFLEXIONAR SOBRE LA GUERRA: 
L'IMPERJAL WAR MUSEUMI NORTH 

La nova filial a Manchester, l'IWM Nonh. presenta un discurs e,cpositíu 
central e.n cl llega1, els cfectes de la guerra. i invila a meditar sobre el fcno
mcn. Mostra coro les guerres c:anvien la histoña í les vides de les persones 
(Wnr Shapes Li11es c!s !\-slogan d"aquesta nova filial del Museu). L'estratcgia 
és immcrslva, emocional i pa1nicipaliva, buscan, involucrar el visitan!. 
Mírer, el qut Jo la guerra ... Em; afecto n rots ... La intcrprclació és més cen
trada en les idees i l"expe.ñenc:ía que en els obj('('tes. El missatgc s'cxpres• 
sa de fom1a contundcnt í clara,. amb innovadors sistcmcs exposilius i una 
arquitectura radical. 

L'edílk i, obra de Daniel Libcsk.ind (també autor del Museu Jueu de Berlín 
i drl projectc cscollit pcr al G1111111d Zero a Nova York) t's una pan essen
ríal de l'e,cpcriencia. Coro diu el diari T/1e Guordia11 (22 d'abril de 2002), 
l"cdifici té cJ poder de desorientar i pcrtorbar els visilants, encoratjanr-los 
a rcnexionar sobre cls pcrílls I cls mecanismcs de la guerra í. sobrelot. el 
seu cos1 huma. El conccptc arquitectbnic paneix de la idea d'un globus 
1rrres1re fragmemat a causa del conflic1c, i rerornposl en tres peces -tcrra. 
mar i aire- que conformen les tres arecs pñncipals del museu. A ra rea 
d"exposició. el tcrra I el sostre !"\.'Creen la curvatura de la superficie 1crres-
1re, les columncs són 1or~adcs I la lluru prové d'csdetxrs o talls en diago
nal fels al sostre. 

L"cxposició pcrmancm ofcreix diversos nivc.lls de prcscntació. En primer 
lloc, una cronología (del 1900 a racmalitat) recorre tol el perimetre de 
l'espai cxpositiu i apona els fcts i el comcxt histoñc. A l'intcñor. sis 
cspais investiguen a fons uns quaots temes, com !'experiencia de la gue
rra. les dones í la guerra, o la propaganda i la prescnració de la guerra als 
miljans de comunicació. Ducs, ,piles del temps• (TimeStacks) donen la 
possibilital als visitants d'cxarninar objl><:tes de prop, disposats en calai-
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xos temátics, i discutir-los i interpretar-los amb membres drl muse,u 
(ilrterarrors). A dífcrencia de la seu del Museu a Londres, la major pan 
deis objec1es cxposalS a Manchcs1cr són de pctltes dimeT1Sions. Nomes s'hi 
exposen cinc objertes grans, de carácter iconic, entre els quals hi ha un 
Harrier Jump-je1 (el primer avió d'enlairamem i a1errarge venical, un deis 
orgulls de la maquinária bel-lira britanica) i un cotxe travant (que simbc,
lilza la vida a l'Europa de l'Est duran! la Guerra Freda). Finalmen\, la prc
sentació més espectacular i definitoria de tota l"exposidó es una expc
ricnría audiovisual immersiva (Tlle Big Piaure) , que projerta imatgcs i s,o 
en toles les superficies d'exposicíó: parcts, terra i sostre. i en eJs mateixc,s 
visit-a111s. Basats en els fons d'ima1ges i d'historia oral del Museu. m:s 
audiovisuals d"uns quinze minuts. projectats rada hora. inviten a reílc
xionar sobre els temes: per que hi ha guerrcs. els infants i la guena. 
l'amiament de guerra. L'cxpcriéncía és impactant i memorable. 

El discurs de l'IWM Nonh. lluny de ser simplista i alli,onador. incita a la 
reílexió i a la compreT1Sió de la complexitat dels conJlic1es. És necessaria 
de vegades la intervenció milítar? Quines són les conséqüencics de h:s 
guerres?. 

En conj11111. l'IWM claramcnt no és una institució pro guerra. Tampoc no 
és antiguerra -missatges de pau i de n.'Solució no violenta deis conílíctcs 
n'hi ha pocs-. Peró scns dubtc és un muscu que fa reílcxionar sobre el 
fenomcn de la guerra en lota la scva complcxitar. i ho fa d'una mancrn 
atractiva i rcllcvant pcr una audiencia diversa. pan:int de la idea que ia 
guerra és assumpte de 101S, q_uc ens afecta a tots. L'exit de visitanlS i l'ilm1-
plia acccpiació que gaudelxcn les scvcs cxposicions mostren que l'IWM 
complcix el papcr cducatiu i social que s"ha proposal. 
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Els dícs 16 í 17 d'oc1uhre del 2002 el Muscu Mari1irn de Barcelona va 
rckbrar les ju rnadcs Anivita1s Famíliars a Muscus' dirigidcs. principal
mmt. a lrcnics deis dcJ>anamcms d'rducació dr muscus caralans. pcró 
tamhé a J>Cdagogs, sociolegs í, C111 general, a lt·s persones imeressadcs en 
aqucs1 mna. 

L'objcctiu d'aqucsles jo rnadcs era n·lkxionar sobre la íunció que han clr 
1cnir les ac1ivila1s íarníliars als muscus í a ~hres ins1itucions tu liurals 
similars (cen1res nil1urals, sales cl'rxposicions, bihliotcqucs, ere.). posant 
sobre la iaula a11uclls dub1es, preo:,cupacions i 11roblemes que s·han gene
ra, en ds rlcpartamcms cduca1iu!, a J'hom de concdirc les propostes pcr 
a1endrr aqurs1 nou src1or de púb'lic. 

Aqucst artklc sorgdx de l'anitlis:i i la rcílcxió de les ncccssitals de les 
familírs en rls museus i deis programes cl'artivita1s <1ur sr'ls oferrixcn, 
scguini d lil de les esmentadcs jo,rnadcs. 

ACTIVITATS 0'00 FAMILIAR 

Assislír conjun1amcn1 amh t•ls lillls i filies, ncholS i ncbodcs. né1s i né1cs, 
al museu, al cemre cultural, a 1~1 bíblio1cca, al 1ea1-rr .•. com a proposla 
hiel ka de rap de scuuana, no és síuó u11 simptoma d'una socieiat que cs1ii 
canviani r ls scus h:1bilS cuhurab,. Aqucsl fc1 es dcu rnn1 a les 1ransfor
macions que el model de familía i:stá dueni a 1crmc rlt'S deis anys 70. com 
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,il fcl ,¡uc ,•b co11li11¡¡uts I lt-s possihili1a1s 1¡uc nf'crdxcn ds muscu~ s'lrn11 
fcl ¡mlu :nrnctius pcr a aqucs,1s grups. 

f'I m11e1cpte de farnilia s·ha llc,ciibililza1 ,·n cls uhims ar,ys. 1 aixi, ha 01J11;n ¡¡~ 
a u11 111ajor nombre cil' tl11olo¡¡i11:S, Els matrimonis ja no són ¡,cr w1a la vida i 
('S hahitual que 1115 parelh.:s es di:sfadn ¡icr rt-corts1ruir-uc <le novf.'S. Hi ha pare
lk~ 1¡uc agrupen tllls i filll'li de difcrcnts matrimonis i. d'altrl's. que wncn els 
filb i filies nomes dctcnninats diL'S de la se1111am1. Molt,-s fomllitis ni llrn sois 
tcncn 1·riatuf1.'S i no pcr aixñ pt•rdc11 ac¡m-s1a qnallfkario. 

L'cdat ¡,cr tcnlr drscenMnda hn passa, lle la vimen:1 a la trentena i. fins 
i ro,. 11 la quarnntrnn. seg11rnmc11t pm¡uc l'11hjccti11 t•11 for-nos adul1s j11 
110 11assa nrecssariamenr prr formar una fnmilia. Qunn nlxo es fn, molt 
snvin1 és pcr una clccisió mfs personal que social. En el lllbrc El llcsro11-
rert (/t /'t•ducarió, Cardús ex¡1lica que actualrncnl eh íllls i filies formen 
pan d'un projrctc per.,onal mes responsable, en el c¡ual hao ú'encalxar 
d'una manera mes activa 1 tu) meramcm passiva com abans. En conna
partida, t1ui ha ,kcidil lenir criaturcs fcm-sc carrc( del scu d(:Sig i de la 
rl·s¡1onsabilh,11 t¡ue aixo supo!;a, té mt-s tonscicncla de les possibílita1s de 
fratás cu el ¡iroecs cdueatiu dds infanis i uixo h:i general una ncet-ssitat 
11'csfor(ar-sc csp,-cialmrnt en d rol de pare o 1k marc. A mtls. segons deia 
Maria de Luján Gonz-Jl1•1. en u1ncsjomadcs sobre educarió i valors que e~ 
van celebrar a Montt•vidro l'any 2000. s'ha ana, ahandonam t•I model tr:1-

dícional de fomilin. ,¡ue rcsponia a una fon a. rígidn i jcrim¡uica divisió dt· 
rols cnirr home i dona, i cnme 11arcs imares i fills i HIies. 1 s'hn o¡llOI ¡wr 
111111 cducnció pér n In llihcnnt, on 1é moh de valor la con111nicr,do i el 11111· 
lcg, nixi com la 10kri111c111 id rcspec1c muto. 

A l'nmmodadi1 a ac¡uesrn novo mili101 fnmili~r. :.e 11 ha dt sumar d rc1 r¡ue el 
1cmps de cmwivcncia entre cls 1membrcs d.-la familia ha disminuí! l'<msidera
bltmcut a causa ú.- les lm¡¡osicion, lahornls. sobrcloL des de !'entrada genera• 
lilZada de la dona en d rnón lahoral. Aixo ha general la nec~itat dr passar el 
cemps lliure en familia de manera més interLsa, fenl ac:tivitais cxtradomestiqucs, 
Pero, on es poden tlrsenvolupar aqu.estcs arrivitats en fomilia? 

Fins fa uns anys el procés d,· socialització de la gem es di:senvohipav.i 
essenclalmeu1 al carrer. El carrrr servia p,•r Jugar, J)er prcndre la fresca 
mentrc es fcia petar la ~<'rrad.t. pcr l'er amista!. pcr compartir ¡icul'S i ale• 
grics amh veins 1 :1111ics dd barri... D'un mups en~a. ¡mu. el tr.inslt. el 
tar.111na de la socic1at. la iuscguretal du tadana. ele .. han rnnvmi1 les 
11olilocio11s en cspais hostils ¡,rr a la conviv1•ncia imerve°irrnl. Els co1xrs 
han foraglta1 deis l"Jrrcrs r ls nens i nenl'S rn els scus jors i als aduhs en 
les Sl'l'l'S tenúlie~ i, quan els ml's p<'lirs suncn. ho fan. gairrhe srmprl', ,•11 
companyia d'una persona ad111lra. D'aqui que cls ciutadan, i les cilnada
nrs hagln de buscar nous ,·spuis de lleure i lle s<,cialilzadó. 
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Aixl, jn s'ha uaduit en un augmcnt de l'ufrrta d'ud i, c~da vegada rnt's, 
¡•n nn augmcm d,• l'ofcrtu cultural. Els lills i IL-s lillcs soléa ser el mo1rnr 
drl cap dr scmrnna familiar. i l'ori familiar s'esla conwni111 en un ncgo
ci molt rendihlc 11cr a 1ca1rcs i dncmrs infantíls. 11arcs tematks. zum;, 
pares infantlls ... 

Quin es el paprr qur han ~e jugar 1·1s museus davalll d1· 1ots aqucs1s can
vis? Que és el que dis1ing1•ix l1•s ;1r1ivi1a1s pera fantílit"S que es fon en ds 
muscus de les que es poden 1rohar rn nllres es1·enaris? En 1an1 que admi
nistruciou~ públiqucs, cls mustus tencn les scvcs obligarions a l'hora de 
facilitar que cls clutadans i clutadancs puguin fer ac1ivilats 1k llcurc que 
cls ajudin a dcScnvolupar-se sorialmenl i imeHccmalmc•1. De fc1, el lku
rc és un drct empa.rat per la constilució' i, com ~ tal, no nomcs s'ha a,, 
pro1cgir. sinó que s'ha de garanlir i fomentar. 

El museu ha de poder sa1isfcr les cxpetiativcs cduca1ivcs. lúdiqucs i dr 
dcscnvolu1ianm11 cs1étic de 101 tipu~ de vi~ilant, des deis que busquc_11 
cxpcrii:ncies ;1mb m¡ ah ron1ingut cduracional o d'cstudi, flns als <1uc 
n'cspcrcu un jornada cn1rc1inguda de cap de sctmana. Només cal no pe1-
drc de visia que totes les activi1ats 1¡ur es di$srnyin des deis muscus han 
de 1rdnsme1rc contixcmcms vinculats a les scvcs col-lcccions, parrit11011i o 
ilmbit que dinamitzcn. Tul com diu M. Ascnsio i E. Poi en un deis scus 
anícles (Ascnsio. 2000), lrs possibili1ats de generar progr.iJlll'S són quasl 
infinhrs. l'únka rcsirir-ió t's el rigor demllir i el salin-110~ rn J'ftmbilt 
cs11ccifk del musen i no en un especiade 11uals1•vol. 

La renovació q111• mohs musi,is han ponat a 1crmr en cb últims anys. per csdc
venir ínstitucinns mes ohem-s. acct'SSibles i dinámiques. ha st'lluit aqucst nou 
perfil de visí1a111. Cada vcgada hi ha més fnmílics 11ue dt'lliquen pan del 5l'U 
tcmps cl'oci a visilnr mu5cus amh la intrnci,i de pass.ir una bona l'SlOna men
trc cnri1¡ucix~n la seva l~lucadó. Al mmcix wmps, nlguns muscu,. sensibles a 
la demanda crcixcnt ele t'Onsum cultural per pan. de les fomílies. jn s·han 111ohi
li1Zal i of~n,ixcn programes d'aruvita1S l'Sl)l'cifics pcr acollir-los. 

Pe.ro. till i que la tcndénda es ascendcm. rnmbé és vcri1a1 que aqurlh 11ur 
opléll pcr fer activimL~ als muscus rcsponcn a un pcrlil 111011 concm. Es 
1rac1a de persones moh prcdisposades a consumlraqucst 1ipus d'ofrnn cul
tural, amb la inte1ició de refo~ar la rclació i:ntrc adults i infanls, cosa 1¡u1' 
prrmrt it11ervcnir de manera més activa en una parcel-la de l'educaci<i deis 
neos i nenes que fins ara sovint provci'a l'escola. 

Des del museu s'han de 1cnír moh en comp1e els motius que porten les 
familics al muscu I les l'Xpectatives que s'han fct respecte al tema. Tarnbé 
s'lw de procurar no confondre una prograniació ínfontiJ, dirigida a nens 
acomµ:111yats o no dºadults. ;unb la programació per a familics. l'objerti,u 
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d!' la quRI és fer una ar1ivila1 ('Onjunrn rcfor,·;,n1 ds vincks del grup. Cada 
perfil de visiia111 tt ks scvcs 111!:Crssita1s lúdil1ues i rnhurals i es important. 
l'll pro de la quallta1 deis pro¡gramcs. 1enir•ho moh prcscni 11uan es dis• 
scnycn noves ac1ivi1a1S. 

TIPOLOGTES D'ACTIVITATS A MUSEUS 1 
CENTRES D'EXPOSICIONS 

E.Is ¡irogrames familiars fa 1cn·1ps que funcionen en ds mus¡•us i en ,litres 
ins1itucioas culiurals de difcrents paisos. En cls musvus caralans, si bé l"o
fcrta destinada a púhlil' familiar es més rcccn1, scmhla qut es comcn~a a 
con~olirlar la l'onvicd,i qu.- aqucs1 és un ptiblil' a 1cnir moli en com¡Hc. 
En alguns museus ja s'estil of'cri111 una programació ramiliar es1ablr. 
D'ultrcs. ja sigui pcr manca de recursos o prr manra de demanda. propo
scn una oferta l'Sporiidíca, coinciditH amh pcriodes de vacances o amb 
dlades i fcsúvi1a1,: una vegadla al mes. fcs1es de Nadal, Sc1111ana San1,1. 
Sani Jordi. p~r celebrar una diada importan, prr a la l11s1írnl'ió ... 

A cominuació prtSl'llll'fll una 'St:rir d1• propos1cs rducatives que es fan en 
muscus caialans i 1·strangcrs l que prl seu forma, cns semblcn adl-quadcs 
pcr al p\iblic íamiliar. El propó:lil é., descriul't' un marc de possibiliw1s útils 
prr als 1ec11il'S deis depanarncnts cduca1ius en d momrni de conn·brr noves 
propo>trs dr dinamim11·ió pera aqurst sccror de visiiants. 

Prr wl d1· podrr fer una dcsc:ripcló organi12ada i clara de les propóstes 
cduC'3tivr, deis museus bcm classifical les activi1a1s l'II tliícrcnts tlpolo
gies que van dr meoor a major au1011omia dins d museu. No es 1racia 
d'una dassificació rigorosa simó pranka. ja qur mohcs aclivi1ais són 
mixws o dilkíls de definir i podrie11 rrsponclre, pcrfcctamenl, a una allra 
classiílcadó. 
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l. Ar1iviiat, dirigidcs pc.r un moniiur a ks sales d'r.xposicions 

El format més classir d'aques1 1ipus d'ar1ivilats es la visita romcn1ada 
conduída pcr un monitor o moni1ora. [a problrminica qu~ pr~scnia a11ucs1 
fonnat es que és difiril dirigir-se a infanis i ;idulls en un matcix discurs i 
aixil sovinl implica la p('rdua d'imcri's d'una de les dues pani. 

Al¡Juns musrus han optal pn uiiliizar el modrl a11omcna1 •his1ória vi,,cu
da•. on les cxplicacions rs fan rn primera persona ja 11uc qui guia l'ac1l
,~1a1 rlcscriu la swa própia experiencia coma 1es1imoni dt• la historia que 
esta narrJIII, Un cxcmpk t, ,1 Jo 111111hr 1,; era que ha rlescnvol11pa1 d 
Muscu d'Hisloria de Catalunya. en el qual gc111 gran que va ser lcstimoni 
de clctcrminats fe1s de la nos1ra historia rxplica als visitants algu11S ámbits 
del Muscu a tr.JVés de la scva vivcnda personal: rom 1•s cuinava en una 
ruina ccoui>mica, que se sen1ia quan, duranl la Guerra Civil. bombardcja
ren la seva poblarlci, qué va su11osar la irrupció del Sea1 &00, a linals del!S 
anys 50, etc. 

Quau cls guíes. en comptes de srr els pro1agonis1t'S deis fcts -rosa que sol st:r 
molt dificil i impossibl~ en alguns casós• són actors 11 ac1rius que ndnpten el 
rol cl'un pcrsona1gc historie o d'una persona lklida, entreru m el L11mp de k:s 
,irnerpreiadons dramaLitzades•. Aquesta fómmh1. convertida ja en un ~lassic 
deis muscus amcricans i anglesos. comcn~a a 1cnír molla an·cp1acíci l'll dls 
muscus rntalans. És el cas dt l Muscu d'Ar411colngia ele Tarragona en la vil-la 
romana dcls Mun1.~. siluada a Ahaíulla. Fauslina, verirable mes1rcssa ele la 
finca en l'épol.J romana. guia les íamilics ~11 d recorrcgu1 pcr les scvcs poi:
scssions rn1 in1en1an1 írr ll'Viun• la seva his1i>ria als visitanc,. És 1ambé d 
mirjá uLllitzat en l'acLivi1al Els mirnlls tic la hisrória que es fo ai Muscu 
Románlic de Can l'apiol de Vilanova i la Gdtni, ubicaL en una casa scnyorial 
d'epoca romantita. En 1',1ctivi1ai. diferen1s pmon~tgl'S, des del scnyor de la 
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<üsa lins a la crfoda. expliquen ,anécdorcs de la st•va vida fictfrla. En el rrdns
l'lll'S M la interprerndó. es vn donam íttfomrnció no nomcs sobre les difcrt11-
ties socials e.xistents. sinó 1arnbé de de1cnuiuats aspcctes poli1ics, cconi>mks 
1 socials de la seva epoca. 

En el Maritime Museum de 1(irecnwich (Anglatcrra), pcr exc1uplc, una 
actriu negra lmerpreta una do11a ímmigrada del Carib que narra les viris
sitllds dt.:I seu via1gc en v;ilxdl i la seva arribada a Londres. L'actuació 
combio;i la dcscrípció de !'aventura marítima lr.msatlántica a príncipi.s de 
segle amb el drama <¡ue supos;a abandonar l;i propia rerrn i reconstruir de 
nou la vida en un pais cstranger. Hem de tenir en compte que, per les 
caral'!Cr!Sli<Jues de 1;1 soci1•1a1 londiiwnca. amb una gran porcic\ de cíuta
dans d'origcn lmmigrant. cado vegada es disscnycn mes propos1es desti
nadcs a donar a concixcr les c:uliltrcs originals d'aqucstS immigrants a la 
resta de la soclc1a1 i a acos1ar els museus a aquei;ts mateixos col·lcctius 
que, so,~nt, es concentren en lbarris rnés marginals l que no tencn l'hábit 
de consumir aques1 lípus d'ofc:na culrural. El fet que l'actriu fos d'origen 
_immigraut. dd CaJ'ib prt-cisaweaL douav,J molla vcrscmblao~a a J'aciua
ció. Gaircbé és innecessari referir-se al parnl·klismc que es pot 1ra~ar amb 
la reallta1 social del nostre pats. 

Als EUA és moh frcqüem que la vida quo1idiana deis avanlpassa1s sigui 
transmesa 111i1jan~a111 ac1ors i ,actrius. D'exemples n'hi ha molríssims, i un 
drls molts que es poden rsmrntar és el del Farmcr's Muscum a Nova 
York. un pobk creat a partfr ele In rcublrnrió d'un ronjunt d'edificis que 
varen ser rons1n(i1s entre el 1790 i el 1845. Enirc cJs hastimr.nL~ hJ ha 
una tavcrna. ti taller d'tm manya, una botiga, W1a escota, una imprcm
ta, una íarmácia, una consuha de me1ge, un despatx d'advocal, una 
csglt'sia, algunrs casrs de p,,rticulars ... A l'escola la mestra explica la 
lti,ó. rls problcml'S <1ue te amh cls alumncs. f ls d1siigs que aplica: a l'cs
glésia el capclla ra un scrrnó: el manya íabrica 101a mcm, d'objcctt'S de 
ferro; a ['interior d'una casa la marc erm·nya el 1¡ur cuina,J';ivía fa mitja 
1 relata histórics passades i el pare arregla un tancat T demarrn f'ajul deis 
vlsiia111s pcr acabar-lo. El fornnat, més proper a un pare 1cmá1ic que a un 
muscu. és molt ntractiu pera les familícs, jn que viueo de manera molt 
clircc1a aspcc1cs de ta vida c¡11mlcliana litis seus avan1passa1s i de la his
ti>ria dt'I scu pal~. 

Els ,jocs de pistes, són també u1n fonn~t d'artivilat en qué es poi requerir un. 
monitor o at1or, sohre101 si cstan roncebuts ¡K'r a iníants i 110 pera familics, 
Veurem, pero, mes endavant, que el joc de pistes es un rnitlil molt urilitzat en 
fonnal d'au1oguia pcr a íamilil.';;. Poi.Ser el programa 11uc més s'hi apropa. si 
bé no es fa rn les sales d'exposídons, és el de La Nom i c,r M1111i, del Museu 
Maritim de Barcelona. Cada trinn-strr el Muscu ofcrcix una ac1ivít'<l1 dlíeren1 
conccbuda ¡1cr a nens i nenes de fins a 8 anys i nrompanyan1s. les acrivita15 
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giren scmprc a l'cmorn de dctcnnirrndcs remaci,1ucs vinculadcs amb d mur: 
pirares, si~nes. pest·a. e1c. En l'activhat Pira1es. dos lladres de mar es iamen
tavtn, cadascú pcl seu comptc, de tcnlr un mapa dtl Ll'CS()r 11uc no condL1in 
cnlloc. El vcritable mapa sorgia de la unió deis alt11.-s dos. Un c;op dcscob,:rt 
aixo, l'alia una tripulació de bons bucaners, ta1ua1s. amb pegats a l'uJI, an11b 
la propia bandl'fa. .. i, mes tan!, capa, de su¡,crar cls obs1acks que sorgkn •en 
el caml (aquesta scgona pan. mcnys manual que l'altra, consistía en una peti
ta gimcana). Per poder fer tot aixó. els nens I nenes n('('t'SSiiaven l'ajm deis 
adulls. O'aquesta uiancra s'acons<1,'Uia la intcratció del grup en ua joc que mo 
era compctítíu. sinó coHcctiu. 

Moh diferems. pero lambé indosos en at¡uesta primera t.tit,goria, sóu ds 
programes basats en carros d'activltnts. que Ascnsio i Poi delincíxcn com n 
,estacions mobils d'interpretació•. Aqm'sts carros servcixcn per trnnsportar 
demems de suport al discurs 1¡uc ía el monitor l matcrials didilcti1-s per dcs
cnvolupar tallcrs dins les sales. Amb nqucst rccurs com a cix vcncbraclor es 
poden organitzar 101 tipus cl'ae1ivitats, que tcnen en comú el fcl de tlesen
volupar-se en les saks d'cxposkió i de tcnír coma objcciiu facilitar el con
mete i la compf('nsió M les obres que s·exposen. Un deis programcs farni
líars que més ha treballat les anomenartcs csrarions móbils tl'interpn'larió és 
el Bornbadan que ofercix CaixaForum pcr descubrir difen>nts aspectes ,de 
l'art i de !'arquitectura mitjan~anl la conversa i el joc. 

Moll.S muscus disposcn del 1¡ue s'ba anomcnnt •l'Stacions flXcs d'intcrpr,:,iacifo: 
moduls i saks intcraClivcs disscnyades pcrquc la gcnt, csprcialmrnt cls om; i 
nenes. interactuin, rcmcnin, experimentin de manera amena i lúdira. Aqu!.'5,la 
proposrn l'bcm afegit en la c-Jtcgoria d'attivitats amh mcmitors pen¡ué ttcie·m 
1¡ue sovim es fo ncressária la pn'$i-ncia rJ'u¡ia persona que >1lprrvisi el funric¡
namenl i ajudi la mainada o lt'S fann1it'S a condourc iníomiarion.~. Tul i aixi 
algun.~ muscus ¡1lnntcgc11 aquestes cstacion.~ fixes 1>cr ser a11tonom1-s, com 1111;1 

supon didanic a la visita individual o en grup, amb resultal.S molt s:nisfoc1oris. 
En el cas drl Sci~nce MUS(•um de Londl'l'S. les estacions lixcs d'imcrp~1ar·ió 
cstan l\'unidcs en les difercnts sall'S de la pan 110\'3 del muscu. í CJdascuna té 
assignada u,n o 111(-s monitors que guíen fes íamilies en el rom"tte ús drls ele
mcnts interal'tlus. El propósi1 lis fer cxpcrimcnts cicniilil's i posar en practka 
llcis lisiq11cs i químiqucs. És iambc d modcl que St1,111cix el Click dds 11t'11s. dlcl 
Museu de la Ci(>ncia de la Fundadó La Caixa, 101 i que 1·0 aqucst cas l'csrnc'ió 
d'inkrprcwció no esta inserida en les sales d'exposició. 

1 linalment ral fer esmcm deis ,contacontcS", que oferrixcn insti111do1ns 
com CaixaFomm, el MNAC. l'MHC i tantcs d'altres. Un tipus d'activitat~ 
que mm pot fer-se en un muscu corn en qualscvol altrc espai, pero t¡uc 
s'utilírLa per posar en contacte els mes pcti1s amb les institucions i nmh 
la scva 1cmiltica. 
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l. Tallers 

11cm incli>s aqu/ tors aquells programes 11uc, si he cstan condtfits 1>cr 1111 

guia o educador, no es descnvolupcn a les sales del rnuscu, sinó en espals 
St'llilrlllS de les arces d"exposicíó. l:objertiu deis-1aller.. sol ser el 1rchnll 
prártir, sovinl sobre ronreples que prc'viamenr s'han innodult en la visira 
a les (•xposkTons. L'irs d"aqUl'SLS es11ais Tndependetfü permer 11orrar a l('rmc 
aclivitats que requerd¡¡c.n més desplegamcnl de ma1erials, mes espai o 
menys res1rirdo11s que les 11uc pemll'tcn les sales d"exµosirió. 

les programario11s pcrmancm:s ele 1allcrs fnmiliars són habhuals en 
muscus i insrirurions d'an, per,quc pcnnc1en experimcnt;ir ambles trcni
ques ,rnis1ic1ues: Q11i11n bestintf11. tfr lia/1! o Guild1rrr tfr Fni.rit, l'nprcncm 
tfe pin1or, que es rea)itzen al MNAC, Lu fi111·s1ra obwn, llñbils i /,abita
r/es i altrcs propos1cs que es fon al MACRA o 1·ls programes Art 1•11 jnr- i 
An al Labn de CaixaForum sdn alguns deis callers d'a.rt que es ían als 
umseu.s de Caialunya cls diunu•nges al malí. 

Els 1allcrs 1-ambé són lrnbhunls cm muscus de ci~nda i 1ecnica pcrque penne
ren ícr cxpcrimcms o posar en p1r'JrtÍl'a t!:cniqu1-s cicntiliqu~ en espais t-spc
rialmcm hahili1ms pcr fcr-ho. L'cspni Tora Tot.i. del Muscu de la Ciencfa, des
final a conc'ixer quins animals i com l'S poden locar i 11uios només s'han de 
mirar, o 1allers com Efrnra.Háti.ra. 1ambé 11"aqut"S1 muscu, pcr explorar les 
propietats de l'electricilal cs1a1ic,1, en són bons excmplcs. 

Pcró la fónnulu lumbf íundo111a en musen, d'historia. d"arqueología o 
d'ctnologia, entre c1·a11rcs. La seu de Girona del Muscu d'Arqucologia de 
Ca1alunya pona a tcrmc un progrJrlla. dissenyal ptr a familics, oJnomcnat 
Alrr!'s lrisrórirs. al/res rrm¡,s. El 1alkr va Jlreccrlit d'uM visir:, comtntada 
prr l"cxposkió en que es prioritza un tema que dt'Sprt's es trebatl.tra en 
1·a sala de rallrr: Volsjugar coni ho frien cls romans?. 1 l'homc u1ili1zil la 
primera eina,_I, en són dos del;¡ molts cxernplcs. 

Un deis caso~ més imert~nrs ,que s'han íe1 a rasa noma és el programa 
Un maii amb la Fiilima, que va ponar a 1crme el Muscu d'llis16ria de 
Ca1alunya l que~ viuculav;¡ amb l"cxposkió •L'lslam ,1 Catalunya,. Els di11-
mcnge5 ;1I 111a1f un~ noin marro11uina cxpllcava en uaa aula difcrenls asper-
1rs de la cultura iirab 101 prcncnl: 1c i pnslt'S tradidonals del seu pais: des de 
la matrix;1 Jll't'Jlamrió del •~ i la imporráncin que aqucs1 1c en la scva cul-
1ura, tins a l'üs drl slrador, c·ls ri1uals a seguir pcls nuvis en cls casamcnts i 
IOIS rls altres 1rrnes que anavc:n sorrin1. Finalmrnt rxplkava l"ús ele la 
hcnna l'll la cultura marroquina i rn leia una dcmostrarió pimant lt-s mans 
deis panidµams mL's joves. La Farlma. a traves clrl scu rclnt. aconscguia 
1mnsportar el scu món a 101c.:s les famílic.~ que partiripavcn en l"t'Srnorzar. 
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3. Activitats autuguiades 

En la tcrccrn cattgoria s'inclouricn toles aquclks propostcs disscnyadcs p,tr 
fer una vlsirn nu1imoma en famflía panint de mawrial pcdagogic. Tenim •~n 
comptc que pcr al grup fomiiinr l'autonomia en un muscu rs un valor a 1"111-
{3, donai que no 5<:nlpre és practíc ajustar-se als hornris proposats pcr les ims-
1i1udoas, és útil disposar d\,m¡ ahcmatíva pcr c¡ui decídcix visitar el n1useu 
pcl seu romp1c. A mtls. lis en aquesta tipología d'activitat un l'S dunen ks 
s!tuacions ele mes inll'r:icció familiar;ja que són cls pares t les mares CJlii gui,en 
í ajuden la scva maínada en el scu dcscnvolupamcnL 

En m1ucst tipus d'arlivitat eJ fonnat més habitual sóo les publicacioos. sigtiin 
en fonua1 de quadem o. símplemcn1, de 1rip¡ic desplegable. Aquesla pro
posta, que en di verses institucions és grntuila. pcrmct que cls pan iclpams 
con5trueixin el seu recorregut segons les próples nrccssilats. i alhora poten
do la imcrrclació del gruJ>. dos valors que, com nhans s'ha CXJ>osat. són ,de 
gran imponimcia a l'horn dl' motivar les famllil-s a visitar el museu. 

Com a exemple d'aquesia proposta podem citar el Joc dr pistes Misrerio 
rn e/ Mus,·o. que el Muscu t,locional de Anc Reina Solia ofcreix de mane
ra gratuita en forma1 de fulle1 desplegnblc. El joc está basal en 10 eni,g
mes que es rcsolcn obscrvam drtenninats quadres de J'exposició penna
ncnt. De cada enigma s'obtc u11a llctra que, unida a les altrcs. pcrnmrn 
dl'S('Obrir el nom del pcrsonatgc mistcriós, 

El fom1a1 urilíriat al Museu d'An de Girona rn els seus Pl!li/$ jocs dr MD 'A 
t's una mica diferem. A l'l'lltrnda del Muscu t'S pot n'l:ollir un ruu que pro1>0-
sa buscar rota una srrie d;ol¡jec1es. a partir d'un detall. í respondre unes pre
guntes que s'hi vinculen. En cada joc cls detnils que es donen son simila:rs. 
fcnr aixl mt's meticulosa la n'<'crca: es pot cscollír buscar cls propictaris d'u1ia 
colla de s.1batcs. de mans, de cares o d'ombres, entre d'altres. 

Pero, scns dubtc. un deis museus que té un ventall més ampli de jocs am,o
guia1s és rl Muséc d'Orsay de Parls. A l'cmrada les familics poden rccollir 
1111 drls mohs •camr,s parcottrs pour Jamillcs• que ofereixcn: jocs con te 
sobre objct'tes del Muscu, jocs de pistes o jocs itincrari pcr a lcs cxposi
cions, activila!s d'obsrrvació sobre temes concretes (el color; el paisal@:e. 
cls animals ... ) u sobre tcc11ic1ucs artístiqucs, cte. La responsable del dcpa r
t;imc111 d'educació d'aques1 museu cxplicava. a les jumadcs d'Actívita,ts 
Familiilrs a Muscus. c1uc ac1ucs1 ripus d'it"incrnris auioguia1s 1cncn l'ava1n
ta1ge que no dcnrnncn una lnscripdó previa i que no cal ajusrnr•sc a un 
hornri dttenninnt, l'e1 qac dóna 111olta llibcrta1 a les famiiics que hi vol1~n 
participar, a banda de conservar la intimitm del gmp, Pcr comr.i no s',a
jus1cn a les nect'SSfla1s dl'ls mt's dcsfavorils. per als quals el díscurs de l'es
rrit els crea problcmcs i. en ronseqücncia, en qucdci, cxdosos. Tam11oc siin 

n, 14, 15. t6, n u~ 1,11 Pf"'ll)f',i;o,, fM1'(: tr, 
t,.; n<mito 1~11bt$1'!1el'rll!!niJI.\ íd~l!t,t MI~ 
1Ftn,~1 

Mu<eologl"' VUMLII IAl>III IA~ A MIM 11> 



~ -· " 

gair1: adicms pcr als nen~ 1 111·11,rs 111cnors rlc 7 anys. Un allr(' deis problc
mes que pia111rja la srva publii:.irió és 11ur 11uan es canvía un ohjec1e d1• 
l'cxposkh\, sigui 11er rcsraurar-lo. prr poder-ne exposar un d1• nou o pcr 
qualsrvol ali ra rao, l'f;, joc;, qtM len o b¿ in,-omplrts o, fLns i 101, inservibles. 

Una vcrsió més elaborada d'activi1a1 autoguiada seria la motXilla pedagó
gica. A4ucs1a proposw Lt multes pussibilital.5 cduc;1tivl'S ja 11uc, en cena 
manrra. aquestl'S nrotxiil1•s es poden considerar •1-arros d'ac1ivha1s, poná
lils. qnc pem1c1cn suggerir ac1i11hms mes clabora<ks. pcti1s tallcrs, r.JCcrci
ci> pr.lctics o expcriu1e111s ... Es un formal molt romode que 1a01 poi ajudar 
;, dcscnbrir lt-,¡ rol·krcions ex¡,os,tdl'S en un muscu, com un e111orn arqui
tec1bnk o namral. Un deis problenrns que pla111egen. µero. és el seu mame
ninrrm.Ja c1u1' l!adn vcgada que es rmmwn cal compmvar l'c-stat Mis mmc
rials i, r1uan cal, reposar aquells que són fungibles o, hé. s'han malmés. Un 
rml$rU que ofhcix, gr.uui1amcn1, aqucs1 recurs fs el Victoria & Albcn 
Museum. de Londres: cb Arlir-riy Bork-f'nrks, pensa1s 11er 11 families arnb 
nrns i nenes d'cdnt, rompr(.'!;CS entre ds 5 i cls 12 anys. 

Es rnmM molt lmercssanc la $Olució adoprnda ¡rcr la Nalional GaUcry de 
Londres. que sola el nom de ,Tclll me a pirture-Audio traih ofercix una pro
p<)Sl3 educativa d'autogui:, molll llaminrrn pcr a la m,,inada mes gran. En 
aqul'SI ras. les famillt·s. prowiilles arnb un mapa iHustrat per un m11cgu1 
dibuixant angli's (Qurntin Blakc) i uns aparells d'irndio amh auricular.;. r.JCplo
r1:11 la galería en rompanyia de dios agcms secrc1s que els ajuden a descodifi
car 20 pintures del Mus1·u. EL~ agrnts serrets cls irnnsmct,·n tota la lnfomta
dó. ks pistes i ch ~uggcriments a través de l'apardl !l'audio. Aqui.,st sis1ema 
pmnet t¡ue rn algunl'S fomiliL'S. 01•1~ adulls scgueixin cls comrmaris deis apa
rclls d'imdio convrncional, i d s més rncnu1s segueixfo la vi.~ita sc1,'11iu1 les 
indiradótt~ deis agents secr1:Ls. La idea d'utilitzar la figura de l'invl-stigador, 
agcm sctm o dctecliu. pcr pou:nciar l'obscrvadó i l'aoalisi de· ks obl'l:S o 
peces del la rol-lecció no representa cap novrtat en t'I disscny d'activhats 
familiars o cscolars i, de fc1, rs 111.olt emprada en cls nostn'S mus,us. La nove
la! mu en l'irs de l~cnologia per o1l seu deseuvolu¡,amenl, fet que scmpre rrida 
1·a1enrió deis mes ¡,ciits i dds ,ncs grans. pm1uc no dir-h11. 

4. Anivitats culturals paral·lcles 

Els muscus han dcixat de ser nll..-S romenidors de coHetcions per csdevc
nir. cada vegada mt.'s, rrntrcs p<·r a la culltlra on no nomcs t'S diuamitza el 
fon~ muscístk sinó que tambr s:'oferdllen ar1ivi1a1s culturals reladonades, 
o no. amb els seus fons. Aques'I nou rol n-spoo a una cstratcgi;r de dublc 
acdó: prr una banda s1ntr('mt111a l'oíena cultural que tanta demanda está 
1eni111 en el} úllím; iem¡is i, per l'altra, s'nrosrn el plihlic ,ti museu. 
S'aronsrgu1•ix aixi la millor <liflusió pcr 11 les nitres nc1ivi101s que s'hi des
cnvolupcn. sobn:101 lts c¡ue fan refrrénria a la coHl.'frió. 
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Es cada vcgada mf.'s freqikm que cts muscus, sobrrtot ds d'ari i \!'h~tb
ria. progra111in cspcctades ver a fa111ilics: ií1dlcs. cincm,1. co11cens de 
música. 1•1c. Sovim el proposil es vincular rl cominguL del museu m1nli 
l'auclii:ncin, rl'unn mnnera nmenn i lilrllca. Cal tenir rn comptc 11ur 1111111 
bona cxperli'ncfa en unn 11·oqucstcs nctivitnts paral·klcs poi suposar u1nn 
primera visha a les txpusidoru.. La segona visita ~epctt(lra del projec·tc 
cdura1iu que rs desenvolupi a les sales. En rlefiniliva, una programa~·ió 
d'cspectack-s pol servir dt r~dam pcr ;,Is q1zi 110 rcncn el costun¡ de v1:¡i-
1ar mlllicus com u ac1ivi1a1 d'ocí. a band:1 de proporcionar 11 la 111s1imdti 
un ambient més rliniunit i ronrorregu1. 

Pero. a més. rls musru5 es1an ofrrim iota 'Una :;éric d'artívín11s pnral·leles que 
tcncn com a finalha1 :iprof1rnrlir o comple1ar els coneixcmems que l'S poMn 
cxtrcurc de ks rol·lcccions o de les cxposícions remporals que es prescn11·0. 
Aíxi, per cxemple, alguns museus de la ciencia han dut a tcrme cxp~riénci es 
nuc1un1es amb resultars mol! posítius. El Scicor<· Museum de Londrcs pro
grama mcnsuahnc111 el Scirnrc Niglrt. En a<JUl'Sl<:s nits al muscu. gran!; 1 
peths putkn paniripar junts en una colla <l'art1vitats i wllcis. peri> iamb~. 
talmcn1 mm si fos.~ín unrs convlv~ndes. menjar í donnír en gTUJl en sales 
habilí1arlcs pcr a l'ocasit\. AquC111a proposta, 1¡uc d mmeix mus,·u va cngc
gar amb reserves pcr les diílcultots loglstic¡ul'S que su¡>osava. vn superar toles 
k'S e)(pecta1 ívcs i el t¡ue va comen~ar com una e)(pcrii'ncia pilo! ara es di-s
envolupa, un cop al (nl'S. com uno a1tivita1 fixi1. 

Molts muscus programen activitats paral-lelcs rn el marc cl'exposíríons ceurpo
rJls: xcrr:icks, cicles de cinema. scminaris ... Els centres culturals de J;1 Funda('j(J 
·1.1 Caixa • de Vic i Granollcr.;, a mes. han uposwt. en divcrsl:'S ocasious. p,l'f 

programar activítats familiars parnl-lelcs a les que es dl-senvolupen en les sakis. 
Aixi, pcr cxemple, ,~nculada a l'1•x¡,osiríó ,La vida als r:is1dls-. el Ccncn
Culturol dt Vk va ofcrir una sonida ;J l.'E.squcrda a Roda dt Ter, on l".I éOn5<:r

vcn les restes d'un ¡>oblaL medieval i pan d'una csglesia romoníea, rncmre q1uc 
el Centre Cultural de Granollcrs va pmposar un ítinerarí per dilerenrs ratells 
del Valles. Els inconV1:nic111s logistics (persona~ autocar, horaris •. J es compl'n
scn pcr !'entrega i l'afició de les famílics t¡uc hi ¡iankipen. 

A TALL DE CONCLUSIÓ: 

CONCEBRE ELS MUSEUS PER A LES FAMÍllES 

Tal com helll vist. els formats d'arlivilats destiriats a les familics són molci; i 
variats. Ara bé, la dífkuhat cs1,) a adcc¡uar en una tnatcixa activiwt les 
Ul'Cl-Ssitats deis infants i dds adults, tenim en comptc lts seves caml'terls1 f. 
qucs risic¡ucs i imrl·lettuals. 

Molt sovi111 sota 1•1 1iml d'acllvitatS pl'r a famílics hi ha una activ1ta1 que 
atrn nomrs un deis dos pcrfils, o hé ar:1ha 1·onvenim-s,· en una a,·tívita1 
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11 
Quin nom té robra on s'ha 

representa\ aquest parell de 

sabates? 

23 D ,YC)r!,f!S """ 'f!lh-<11,lcjl; ISf!IQJ!fSl"'000\ 1~ 

pcr a nrns l nenes. nmh adults o scnse. o no 
¡lista tnnt dd formm de vlsha mmcntnda o 
dinomit1,ada mrs ronvrnrlo1ml. fct ~u,, 
provoca In pérdun (!'interés d'u1rn ik lts 
ctur.s parrs. Sí a ;ti'xo li sumcm el fc1 que, 
nuao es visita una cxposktó. no dcmaJ1C11 
el matcix u11a familia amll rrietur,·s !le 4 a 
O anys que 1111a familia amb neos i ncnl'S !Ir 
'J a 12 auys, cns adonarcm que ofcrlr una 
proposta adcquada i c.fica~ pcr a les fo111f. 
1 ics t's més cornplical del 411,, sc.r11hla. 

•tí \i¡,.-1,tAII 1 '"i 
Alfil que crcirm que liauricn el ·n~segurnr lt's activitnt~ dirig"i!lrs n fomilil-s 
es poi r=mlr l'll tres pums: 

1. Que farilítin la inwrrela<:ló famlllar mitjan~m el dfaleg í racrló par-
1kípa1iva i satisfactoria pt•r les ducs pans. Nn t's t'I matcíx disscnyar 
um1 nctivirnt pcr a infonis qtw 11iss,•nynr una a,·tivirn1 pl'r a fnm!lirs. 

2. Que t-stiguin vinculatles ali patrimoni -en l'I scntit mes ampli dt• la 
paraula- que rnsrodla o 11u:c gestiona el museu. Quan diem patrimonT 
no numés rns refrrim als olbjt•r1es de les col-lcrcions, sTncl a aqucll 11ue 
ilc vegadcs t-s lmmohlc i no es por uhkar dins un edifirl: de vrgadcs 
t's intangible com poi ser una can\'Ó, una 1mdirió o una m•c•n(a, i de 
vegadcs és íungihle. rom. 1pcr cxcmplc, ho es In gnmonomla. 

1. Que ~igu1 una cxpcrit'nri:i dr ,1ualtrn1. rnn1. íntrHrctualment com 
,•morional. És en 1111ursta ¡,remlssa en la qua! un museu es distingeix 
d'altres cspais. l'ohj(>(·liu tfo•ls quals es rcndih111izar i 1rcure el máxim 
profil t•conim1ir ti\-les ar1ívitats. 

A Catulunya cls programes pcr a fumílics s'han rnmcn(at a dcscnvolupar 
molt més tard <1uc en altrcs pa'isos. Tul i així. cls museos catalans s'e.sian 
posarll a l'ahurn deis piont.lli e·n la dinamilzaci6 pcr a íamilic.s, i es ron
soliden \'om a una altrn1ativa ,d'oci pera la sodctai catala11;1. 

Arn ht. si volert1 que les ramilirs s~ sc111in ben acollidcs l'II el niuscu, no 
n'hi ha pruu amb el disseny d'una serle d'activlms educativo. Cal pro
curar pcl scu bcncswr. El public familiar té unes ncccssirnts dctcrrninadcs 
i aixó s'hauria de lraduir en una adequació d'infracmunurcs, de scrvcis. 
cl'cquipame111s i de muscograli,cs. D~'S dt prcvcurc cspais 011 guardar ro1-
xe1s, passant ¡1cr disposar de ~anviadors pcr a bebes als banys. pcr LOnl'S 

de desea ns c<imodes tani pcr a is més me11u1s rom pcr als més grans. ctr. 
A Anglalrrra l als EUA, capclavantcrs en aqucsl camp. ds rnuscus oferci
xen, fins i 101, arces per fer-hl picnics. amb la ¡1rcvi$ió que una fornília fJOl 

dedicar rota una jomada al 111uscu. SI vokm que il's nosll'\'S 1nslitudons 
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siguin visiladl'S per 101 llpus de públic, les cxposkions haurit'n de ,ier 
átcessiblcs I estar adequades als difcm11s components del grup íamiliar. 
S'ha de 1enir en comp1e, prr excmple, que els objec1cs cxposa1s siguin 
vlsibks pels infants. En qua.si 101cs les institurions els quadrt'S els c¡uetkn 
massa amun1 ¡ a l'es vitrines amb prou reines hi arriben. Són mol¡ poes ,~Is 
museus que fan l'esfor~ de posar graons, sistemes de miralls o qualsevol al1Te 
recurs que facl possible <1ue un nen o una nena pugui vrun· bt' els objeC1es 
exposats, possibleruent per(¡ue hi ha eslesa la impressió que aqm:sls recursos 
~onfereiX<·a un aíre poc seriós a la institució. Cal procurar que els rNols ,de 
les peces puguin ser llegits i en11:sos, no només ¡1els més mt'nuts, sinó 1am:hr 
pels més graos o amb prohlemes M vis1a, i aixo illlplka no només el l'OS de 
la !letra, sinó iambé el nivell de dUkuUa1 deis rnissatges, 

D'ahrn banda. ra l pensar 1amhé en un projecle expositíu que perme1i ;,Is 
ndults guiar cls lnfants, partint del cone.ixenlenl prcvi romú, i que pem1t--
1i als mcnuts sentir-se cllmodcs i menys restrlngils del que sovinr se'ls 
dcmana als muscus. Pcr !'.Xemple, se·Js hauria de permetre la manipulació 
de rcprqduccions i d'anefactcs didáctics, amb la qual cosa se suplirla la 
frustrarió que imposcn les nornres de seguretal 1 de consemrió imp·r
rnnts. SI es vol omplír els muscus de nelis i nenes caldra e111endre les seves 
ncccssitats de bcllugar-se, de locar, d'esplalar-se, sense que ai:xó provo11ui 
problcnirs ni a la ins1aHació ni als altres visi1an15. Peri1es adcquacio111s 
poden convertir el museu en un espai més proper i c011 fonable no nom rs 
pcr a les l'amilies, sinó pera 101 lipus de públic 1, pcr 1a111, en una insti
tució mes visitada. 

Els programes d'ac1ivhats fomiliars a muscus són incipier11s. Sens dubk 
s'esti1 fcm una bona fcina, pero queda encara moh de caml per rt'Có~:r, 
moltes families per scduir, pcr acollir, per 11dclitzar. El museu ha de segu,ir 
i11vcs1igan1 pcr csbrinar ,¡uincs són ks occtssita1s d'aquesl sector lle 
p1ihlic i ulilitzar la infonnació extma pcr rnJJlorar cls serwis. la presen-
1ació de les coHcccions i pcr disscnyar un programa d'activita1s qur 
cobreixi. en In mesura que sigui possihlc, les !'.Xpcc1a1ivcs cducaLives ¡ 
li1diqucs rlv les familles. 

• 
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L'arxiu del museu 
Una proposta renovadora i Integradora des de 'arxivistica 

PILAR BLF.5A HERRF.RO 
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Els museus són 1nsthurions gestores de valuosos ron1fngu1s rulturals que 
ral conservar, estudiar i difondrc .. Si bé les cof.leccions són el nucli cen
Lral i In raó de ser del museu, 110 podcm oblldar que mmbé cus1odicn 
imponams fons documen1als i bibliografics. suscep1ibles de formar 
po1ems sis1emcs d'infonuació csperialitzada. En els últims anys, s'han 
produi1 en i'ambit organitzariu d'nqucstcs institucions grans canvis orien
tats a assolir cls nous reptes derivats íonamcnialmem de l'imeres d'acos-
1ar cls museus cada co¡, mes a la sodetai.' 

Si be tradicionalmem les ms<¡ues lligades din:ctament a la gestíó de les 
col•ll,::dons eren el ctnuc de les seves activilats, amb aquesta nova ronrep
dó, cada vcgada 1>renc11 ntt''S imp,onimrin 1otes aquclles ac1ivi1a1s que fan 
presen1 el museu en el seu entom :social i rultural . 

Per aconseguir aques1s objecnus. els museus han hagur de planttjar-sc, 
1ambé, nous models organitzatius,, i aixi hrm implanta1 sis1emes de gcstió 
mes clkients, més propcrs a l'cv,ilució rccem de les 1k'niques de ges1ió 
empresarial, on i'accés a la infom1ació és una necessitat de 101a l'organit
zació. Accedir-hi de forma rilpida ii fiable no únicamenl facilita la gcstió de 
les coHt-ccions, sinó que ajuda tarnbc a la pn.'Sa de dccisions dds gcstors i 
responsables del muscu. 

En aques1 comcxt l'organització de l'arxiu (Navarro. 1999. p. 47-74) és 
una 1asca ineludible, a1es que la implamació d'un sistrma de gestió docu-
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mental i arxlu. a mes de con~;ilidnr l'arxlu de 111 111stl1uc10. anua en l'itm
hh orgnni11.111iu 1 co1mibu,•ix dcdsivamem a la l'rcad1\ del sistema d'in• 
íormadO com una cina 11uc tlOSa r l muscu a l'nhns1 dt• In sr,ck1n1. 

LA RENOVACIÓ LEGíSLATIVA I NORMATIVA 

Ptro, a més. als lm1eñcís ja dicscriJs. cal afegir ~ue els n1useus son lnsli
tudons pühliqul'S í en conseqnenda sulJjt't:(t'S a la lcgisladó vigl.'rlt. ,\lxl. 
des de la promulgacíó l'any 1985 de la Ley de patrimonio hislórlco t"Spa· 
i\ol. la Gcnernthnt de Ca1alunya ha ann1 descnvolupani un conjunt d'í11í-
4,:ía1!ves lcgislntivt•s que ha11 culmi11111 l'nny 2001 nmh 1';1pt1rkló di-la nova 
Llei d'arxius I documl'nls 10/.!00I, on llO oomt's es fa rcfN~ncia a 1'01Jlí
gatorie1a1 deis organismcs púl¡lics a conserVaJ el seu pa1ri111onl documen
till, sinó que obliga aque:ns organismcs. en el 1rm1inl de cinc anys, a 
implantar sistemes de g~ 1ió ilornmcnl,~. 

Per una altr.i lm1da. la 1>uhlkacló l'any 2001 de la Norma ISO 15490 posa 
de 111anifes1 la imponilnciu deis sistrmes de gestló ducu111e111al pera les orga
nitzacíons. Aquesia norma esrnblcix dlrernius p,·r ,1 la seva ímpla111adu nmh 
l'ohjecúu (le crear sístemcs <l'lnfomiació sólids C11pa(ns de donar supon n les 
actíVi¡als, garantir que la doaumcnlaci'ó rcspongui a la nc~cssital de i'Clre 
comptcs de les organiuacio11S i prott,gir la in1egri1a1 deis docuruents, 

Aíxl, la norma ISO 15•190 ern, diu qul' un dorumenl 6' u1il 11uan poi ser 
loculltiat. recuperar. prcsc.otai i interpretar. El documcm s'ha d'idcntificar 
dins d'un rontcxt d'activirnts i fuudons rué$ ilrnplies. 

L'APARICIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
1 LES COMlJNTCACIONS ('ffC) 

Tamb;i cal tenlr crl colllptc l'l111p;1rlc de les noves recnoJogics en les 
organiuacions. Eu les últimcs d~c,uks s'ha produ11 un 1,rorés de canvl 
tecnoliigic radical i accelera1 al vollant de les tecnologics de tranameul 
i lransmb-i;í(i de In informacic\ TIC. La digi1alilzació de la lnformacíú, 
l'incrc.mcnt de la capaci1a1 de processamcnt i 1tmmnga1zcmamcn1, la 
irnJpció d'ln1erne1 com a xarxa glohal de comunicaéió i .._1 procés !Ir 
socialització de les TIC. eslan. conñgurant úil nou model de socie(at, l'a
nomenada -socic1a¡ de la informació,. Aquest próces ha actual coril a 
mo1or que impulsa el dcscnvolupumem 1lds nous Sislcrlles d'infonnació, 
Una de 11.'S caracieristiques l'Sscudals d'aquesla sodelal fs la de penue
trc l'arcrs a la infom1ació Tn!Han1/iniamen1 i des de c1ualsevol lloc. Peri> 
perque aix/1 sigui posslble. rn I que la lnfornrnció t·stigui disponible. é:s a 
rlir: cs1n1clurnda. organhiadi, i susccprihh' de Sl'r comparrida. 

Els museus són organitzacions cu r111c la in1roducció de les 'rlC cons1i111ei~ 
un pc,1en1 recurs ptr a la geslió museis1ica i pcr a l'tx-ploració del patri-
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1110,11. l.cs pla1.iformcs lnformáríqucs (hardw:rrr i sofiware) .son 11n;1 cmu 
IJ11pn-scindlllle per documenrar les tOHCt'C'íons (rcgis1rc. inwnr.iñ í ca1a
kg) 1 pcr gestionar les a~1iviw1s dircc1amen1 l't'i3cioaades amb l~s coHec
cíons (geslió de rL'S1•1vcs. muvin1c111s. µr{,i;1ccs. ex¡¡osíclons i rl'li1auracionsll. 
Tnmb~. donen supon a la gestio de l'organitzal'ió 1gc:.1íó dtl sismua infor
ru~lk, ,cgure1a1, man1cnimm1, nrlminís1rarlií), í a mrs, pt•rnwten la gcstí,fi 
deis fans documenta Is en el seu contt'.Xl, scnsc ncressital de dassificacion> 
anJficioscs que va11 c11 dcrrimc111 de la coru¡crvatió deis docmncms. 

Pcr6 allo 11uc és realn1ent consubswntiat a la socieia1 úc la infom1adó es 
la eapacita1 de difusíc\. Tola tnformació d1gicat gestionada µcr un slslcm,a 
ri'iníornrndcl és susccp1ibh• M ~cr tompnrtida. A1·ons1•guír organitzar um 
sistema de geslío documental i and u e.11 aqu1•s1 cntorn l\'pcrc111cíx, en pri
mer lloc. en d 11ivcll !mera dr l'orga11i1zacíó, prrque facilita l'acci'S a La 
infurmadó inunrfüata í augmrma l'elkio:nda dé lc:s activltms. gar,uuri;x 
la mnsrrvaric\ del p,11rimo11i documemat í ccmtribucix a assot1r t'objcctlii 
ac posar cls scus contfnguts culturnts, a través d'lnrcmc1. a l'11b11sr de 110 
,orie1ar d'arrcu drl món. 

LA SITUAClÓ TRADICIONAL DELS ARXIUS ALS MUS60S 

Pcr assolh els nous 1·anvts, cal 11uc analilzcm, entre d'altrcs 1¡ürnions. les 
¡irácrlqucs hahiluals en t·organírzacíó dds urxíu~ nis museus. 

Ftnt una prlm<•ra ;ivaluació deis fons. 1robem ciuc a més de la documem:1-
ció corpora1iva, la creada p,:r la ma1clxa organiuació, c11 cls 0111.'ieus rs 
poden ,robar rons produi1s per altres iusti1t1cí011s, fons adquiri1s en Funcí,5 
de la nccc:ssi1al de documentar les coH1'Cclons i rons pcrsonals 4ul! són cls 
diposlrnts al museu per personalíra1s rclkvanls lligadcs a l'cntorn muscis
rlc. A<¡ucsrs fons. c·n mohts orasíons es rmben dispersos pels dífercnts 
depanamcnts en fundó del scu contingut i no ha11rcbu11rac1a111cnrs arxi• 
visrics scguinr un projecle global d'arxiu. Peró. no hem d'ublidar que d s 
museus necessitcn cls scus propis arxius prr n:alitznr tes activitats quotl
dínncs: aixo ds ha ponar a bus<"dr sísremes d'organ1rz.id6 documentul a l:a 
mida dt• le-; S~Vl'S llCCl'SSilats d'infomrnríó. 

Per una nlrra banda C11I destacar que t·organit?acío deis documcnrs ha es1n1 
rondiciooada pel fc1 que ds muscus han considerar cls seus fons d'arxiu coai 
un ell'ment subsidian al serwi exclusiu dr les col·lecciuns. El resullat h:1 
es1ar ta díspcrsió i dL,strucd1\ d'aq11cs1s fons en favor d1· la ~rcació de dos• 
sicrs infünna1ius1 necessañs pera la gcsríó de les roHeccions, (Atkltac, 1997, 
p.189·190) (llíguNas. 1997, p. 191- 196) (Alfonso, 1997, ¡1. 201) 

J\iJCi, po!lem aílrmar <111t als muscus s'han disscnyal sis1cm~ d'informacici 
propis d'una sotíetat pteinformálka, on l'atrlbut més imponanc ha estat les 
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dades •1ue cúm,·nia rl documenl ~obre les rol-ltcdo~. Aquesta visió del 
ronceple documemarió no ha 1ingu1 en rorn¡ne els valors patrirnonials drls 
dorurncnl5 i rn cons1111üénria no s'han nplical les li'rniqut'S pcr asscgurar 
una gcstió ,1dcquad,1 deis fom, d'arxiu. 

la identilirndú inOl'('Cssi1ria que es fa encara, als 111uscus, cutre la l11for-
111adó i el scu su11un (-s l'orligc11 deis grcus problcmrs 1k rn11scrv,11·ió i 
,1cn\s que cenen aclualmtnl ds funs d'arxiu, FJs documcnts originals. 
conveni1s rn l'imita fonc d'a1:c6. a la ínformació. s(m ulilitzats lins I tot 
en d creball quo1idta. S'l•xpo:sen aixi a una sobrecxplo1adó que posa en 
peri!! la seva conservadó. 

Si bé aquesta situació es podia jus1ifkar fins fo pocs anys, en aquest 
momen1s rls canvis ~·orienca.dó que c.~tan vivim els muscus i t•ls nous 
recursos itrnologics disponibles fnn impresclndihle una renovari<i orga
ni1za1iva i lcrnológica deis i,isremcs de gcstfó documental i arxiu d'o
c¡ucstcs ins1itucfons. 

Amh aq11cs1 plantejamc111 renovador el Museu Nacionnl d'Art de 
Cnialunyn (MNAC) hn lmplanuni un siStcma de gcs1i(, documental i antiu, 
(Blcsa, 2000, p. 133- 144) i 1·1a inicial aixi la 1asca de gestionar ti scu 
co11el:xcmen1 fomrnlitzal. Allmra es configura comuna inscícució cullural 
integrada en el oou cntoro de· la sockial de la iníonnarió. 

Fnli t d'aqucMa tlfpcrienria' p,rcscncarcm una íorrna ahemaciva a la ges
ció tradicfonaJ deis íons dorulmealals als museus. 

L'ORGANITZAOÓ DE LA GESTIÓ DOCUMENTAL A1 MUSEU 

La inrroducció de la mc1odc1logia arxivistka c11 la gcstló docu111c111al 
(Robcrgc, 1993) es el punt de 11anida 11cr a la crearió d'u11 sistema d'in• 
ronnació al muscu. /\ixo imp.lica un nou pla111ejament pér a l'organitza
ció atk que aíecla lota la pr,oducció documencal. en qualsevol supon, l 
lot el l'idc de vida de la dornrnentació. des que el dorumcnc es rrea fins 
que es destnteix o passa a do,rnment historie.• 

Pcr a la implanrnl'ió del sistema de gestió documcr1111I i arxiu al museu cal 
disposar d;unes eint-s metodologiques adequades com són: 

El quadre de dassificaciú 

El quadrc de classilic;1clo és una cirrn l'Standard que l'al uda111ar a les 
rlcccssíl,1ts del museu. /\ctua c·om eix vt"rtcbrador drl siscemn. id1•111ifirant 
i codificarn 101ts les actlvicau; que es ponrn n 1erme rn el rlcscnvolupn
menc de les funcions 11ue li est,111 atrihuldes. Afecta. de fom1a global, 1ocs cls 
documents, cant els pmdu'ils pcr les acrivitats dr dfrtcció i supon, com cls 
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pmdu'il:s perles ac1iviia1S Qpcratives espedfique:; més rlin'l"1an1cm relaciona
drs amh lt-s rol-lcrduns. S'aplíra w111 ;1 l,1 dutvmcntadó hTstorira ruru a la 
documenl,1ció nl'livn que es rroha en les Clfkines. 

El 11uadrc de rla_ssifkndó ha d'ac1ua.r rlc forma in1cgrarla en la gl's1ió qno
lidlana drl nmseu. Quan una, unital inicia una activirat, classilka el l)ri
nier dorumem sego11s el 4uadre 1k classlfiració I o!Jrt un cxµc11icnr, 0111 
ugrnpara iota la dornmemariú produ1da en el prot'es de rramHadó; 101cs 
les acUvilats, de supr,n adinit1istmtiu o técrlic, generen s,·nsc cxccpció u1n 
exprdienl. Si l'a<1ivit1H. a més, es documrnt~ mi\jan~ant divrrs11s suports 
(fotugralk audiovisual, audlu, digital, cte.). aqucsts han de dassilkar-s,:. 
ramhf, amh 1•1 matelx codi. Amb la crcarió de l'l'ferencies arxivistiq11cs 
trl'ua<ll'S, s'a.:ooseguctx que. un ,•up lj11;i_ll1za1s cls Lr:imits, la documenta• 
rió d'una rlrterminatla activif1JI ($ pugui agrnpar, se n°l'.vita la di$gregaci,ti 
¡ s\ 1sscgura la conscrvadó de toLS ds origt11als. Aixo possibilíta la rn11s11l-
1n de la docum<•nta,•ió en el scu rnmext i l;(amnteTx una infonnarió rle c1ua
llt-at. 

El cale.ndari de comervació i d'accés 

El cafendari tk conscrvadó I d'accés a la doru,nrntarió, assocíat al qua
<lrc de da~ilkadó. és l"lns1rumrn1 que determina rl dcstf final deis ducu• 
mcms. el periodr dt' vigencia i lo pnssihle diminadó. aixi com la scv,11 
acressihilital mi\jan~ant la nonnalització tkls criteris de consulta. 

El rcpertori d'indcx 

El f!'pertori d'fnrlrJt r,s l'instrumc11t que siStcmatitia cls criteris de rccupe
ratiti de la inform;1dó que conté la dorumcntatió, En d ras dd museu, ds 
('ritcrís pri11cipals són les roHcccíons i les nctlvita1s. 

t:organització de In documcntacili d1•I muscu d'~cord omh aq11ests instru
me.nlS normalius perml'I tcnir una visio global drl fons documental del 
muscu, 

LES INSTAL·LACIONS 

Pcr n una gcstic\ correcta de la docttméntació, igual ,¡uc pcr a 1~, coHcc,
cion~ o els fons bibliogr:ifks. s'ha de disposar d'uncs instaHacions e1i 
íuntió \le 11!5 net~ssilais del fons. La ducunm1tarió s'hu <l'ublcar scmpri! 
en cspais i mohíliari arlrt¡unr per n la scvn correcta nmnipulació í ronscr·
vadó. La dO('Ullltntació un top avaluada i tonscrvada mm íl documenta -
dó histórica ha d'es1ar c11ntrolada en un cspai tanc,1( 011 s'apfü¡11i11 les 
mesures de control. ambiental i dc consulta I préstcc. ttur el slstcma d,! 
gestló dol'umcntal hagl drfinit pcr evitar la prrrlua o r l rlcll'riomnwm dcl:1 
dommcnts. 
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lES EINES INFORMÁTIQUl:S 

Lu implanraci<Í d'un sistcm.i 1k gcstici dornrncntal cns <crvcix pvr orga
nhwrds arxius del muscu cm:ara 11uc no es disposi d'cíncs iufonn~llqul:li 
Pero una implanrado manual no pudra mai arnm11lir d'uua fornm a¡jil ds 
rrq1H'rimr111s d'nrrés a la lnínm1atió de ks rnH\•tcions. Pcr aixó, 1$ ¡ir~c-
1icnmcnt imprrsrimlíble 1¡t11,, clonades les llC\'t'Ssirnts d'lnfomrnció dds 
tccnícs i ges10r.1 drl museu :¡obre les roHrrl'ions per dcse11volu11ar lfi 
scvcs nrtivitnts. cns plantegcm drs-<lel primer 111ome111 disposar d'unrs 
cines informlnit¡ucs ndr11uadcs. 

Requeriments de l'aplicacii\ informa tira de gcstM documental 

l'a plíració informática ens ha de pcm1etre: 

• controlar ds fons a ¡1anir del rel{is1rc de fons. 

• gestionar l'invrntari dds tloru111c111s en qualscvol fase de l,1 scva vida, 
dorumcniarió íl\'tiva. scmiact1va o his101ka 

• gestionar ds i11slmmculs de dL'Scriptíó. i11vc11Wri o cat~kg. en 1111 
cntoru normalttzal 

• dl'Striurc ds documcuts (textual o grálics) -1'11 11ualswol supon, 

• descriurc docurt1cu1s a diifcrn111s nivclls. sim¡,les o agru~al.s com ;¡ 
docum~nts cumpt)5(1Js. 

• recuperar a partir dd rcpcnori d'indcx les rcfcri:ncics documeruals i/o 
ob1cnir una cll¡¡ia deis do,rwncnts dlgitalitzats 

• A 01és de les consultes p,1rcials als-difcmus su¡,orts do,mmtnials, és 
imporrn11t 11uc pcnncti la 1rccupcr;1ció, en una única consulta, de toles 
les rcícrcudcs documc11ta1ls al vohant de dos concc¡ncs: l'activitat 1 
l'obra d'an 

• L'aplicació de gcstio docum11.ntal ha d'l:star iu1egro<la amh la de gcs
tió de c0Hccdo11s de ma11cra 11uc pcnuetl 11uc tots cls documcnis que 
gcsllo11a l'arxiu es vincullin a les toHccdous i es configuri com una 
ci11u m(-s del sistema 1J'inf'ormario del 111115cu. 

RECOMANACJONS PER A LA IMPLANfACIÓ 

La implantadó d'un sistema d1• gestió do\·um1•11t:il i arxiu en un muscu 
scmbla en un romen~amcm uma tasca impo!i.Slblc d';1ssolir dona, el gran 
volum dr do\'umentació qur !$ conserva scn~c. rn molt casos. unes refo
rcncics descriptives mintrnes. Pcr alxi>, lw111 ch' romen,ar nplirnm el sis
tema a la produrcíó a!'lual dt> /lorumrnts. Cal ;iplkar el quadn• ele classi
licació a la dorume111adó anlva. m•ar expedifms i cirruils interns CJU<' 
ickntifiquin rls supons rlectrünks. gráfks, sonors f nudiovisunls amh les 
ma1cixes f'l!Ícrénries 11ue l'exp·cdiem. 
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Un roµ organitzat el sistema ens sera rnolt mes fácil 1racrar la documenta• 
ció histórica. Per comen~ar a integrar-hi la documcutació histórica hem d'¡1-
tílitzar una cstrat~gia orientada cap a dos 11bjec1tus: l'organització de 'la 
dorumelltarió 1extual i l'organització de la documcnrarió grafira. 

Pcr a l'organilzarió de la documemació textual mantindrem rotes les refe
rencies originals I en el cas d'ac1ivita1s qui' estiguin agrupades en cxp1:
dients les codifirarem segons d quadrc de r lassificarió i s'integrara,a 
auromaticament en el sistema. Peró la documemació solla. aquella que 
forma series de diversos o correspondencia la separarem per anys i dins 
deis anys la prcclassifirarem pel seu ronungut scgons les entradrs del 
quadrc de classilkació (ofrrimcnts. reproduccions, préstces, assessora· 
mems. etc.). És possible que ens trobem que una pan de la documemaciió 
no es pugui dassificar defü1i1ivamen1 fins que no e'stigui 101 l'arxiu orga
nitzal. Tarubé és posslblc que i¡ucdí una petila pan de la documeniariió 
inclassificabk. 

Pcr a la documentarió grañra cal plantejar-se drs d'un primer moment la 
catalogació progressiva deis documcn\S. Aixó vol dir que en una primc1ra 
fase. la referencia mínima pcr introduir una imaigc de les coHeccions al si:s
tcma t's el número de registre de l'o~jt'<'.te. Cal tenir en comptc que la cata• 
logarió del fons graJic avan~aril a mesuro que ho vagi fent el fons 1ex1u¡¡J. 
ates que ,11¡uest ens proporcionara infonnació sobre les activilats de l•~s 
col-lercions i cns pcrmma anar ampliant la informació de fonna global. 

Organilzar els fons doeumentals en un mateix entom metodologic i ínfor
matic ens permetril anar avan~am progrcssivamcnt en la scva catalogació, 
i recuperar la memoria hístorica de la ínstl1udó i la de les coHcccions. 

CONCLUSIONS 

Cal dcixar ciar que l'arxiu dd museu no es l'arxiu de les coHeccions. Com 
en quaJsevol urganització, la documemació corporativa ha de reíll'Ctir la 
historia de la inslitució a parur M l'esmdi de les sevcs si'ries documcnial:s. 

Per docu111e111ar les coHt'<'.cions cal infonnació. Aixi, dones. a més d'un arx1iu 
sólid, el muSl'U ha de disposar d"un sistema d'informació museisúca que assi:
guri l'accés a les necessíta1s d'ínfomiació de c¡ualsevol proced(,ncia i en qual
scvol supon sobre les coHccrions. Aquest sistema no ha d'anar en detrimcml 
de la tonscrvació I accl½i a la documemacíó original del muscu. 

Pcr aixo, la implamarió d'uo sistema de gestió documcn1.al i arxiu com una 
eina corporativa integrada en el sistema d'infomrnció de l"organitzacíó 1és 
l'ünka forma possible que tcncn t'ls museus, en l'actuali1a1, per organitzar i 
posar en valor cls imponams fons documemals que custodien. Els crheris 
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organi1zatius Lradicionals són imuí1ius i no s'ajus1en ni a les metodologies 
professionals ni a la nonnativa legal, la qual cosa posa en perill la seva con
servació i no permeten una ges:lió correcta del documenL 

Rcconeixcr cls va]ors pa1rimo1oials a\s documenlS i geslionar-los amb les 
técniques adcquades pol semblar una tasca inabastable si ens adonem de 
la quantital de peúts museus on un o dos letnics han de gestionar lota 
l'organi¡zació. Pero en el cas de la geslió documental aques1a tasca se 
simplifica si es disposa d'uns inslrumcnlS metodologics elaborats, adap-
1a1s a les necessitats del museu i que e.~ poden implan1ar immediatamcnt 
amb unes sesslons de forrnac:ió. El íac1or decisiu rs assumir l'objectiu 
es1rategic f el canvi cuhural que aixo represen1a per al muscu. 

Aixi mattiJ(. cls avan1a1gcs pe:r a l'organi1zació són clars í es maniíesten 
a lots els nivc.lls. L'organil2acid de la documen1ació en series documen1als 
anuals, classificades pCI ac1ivi11ats a partir del quadre de classificació, per
met als gescors avaluar el gra,u d'assolimen1 deis srus objt•ctíos í establir 
mesures qmeclo res. AJ maleh lemps, permet avaluar el grau d'explo1a
ció de les coHeccions: prés1ecs, exposicions, rcsrauracions, venda d'íma1-
ges ek. i es1ahlir mesures de c-onservació preventiva o difusió sobre con
junts o objectes concrets de les col-lecrions. 

Disposar d'un sis1cma de gesüéo dotumen1al i arxiu coasolidat pcm1et ava
luar pcr fets i dades les necessi tats d'iníorrnació del muscu. En conseqüen
cía. és un clcmen1 que ajuda ac:tívament a la creació del seu sistema d'infor
mació. A més, posa els arxius deis museus a l'abast de la societat, ali:s que 
assegura la iuirgritat, la conse.rvació i l'arcés als seus fons amb criteris pro
rcssionals. i c.n facili1a la imegració en la xan<a d'an<ius 1iúblírs. amb l'a
complíme111 de la nonnaúva legal vigenL 
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El Museu de la Pesca de Palamós, 
únic de la seva especialitat en el Mediterrani 

\llfJI 11 \IAI< 11 1 1 LAMliRll'II 
Uirn !nr dd \1uwu dt· la P,-.,\·;, 
JII,\~ Vil l ~S I I.\RRI 

En lo~ p.ltuwn.\ 11#n1 /4 lflil.'tl'OIOfiir lffaritlN1a 1t lt,, 
r1s1u u 1pfin,l11 to,11 u1t.11 "" " rompltra 4c uurro:. 
pr11Jrctos y •11,m. En rl ""'&Iré• t'1m:li11 drir4f!r 
In up~J;1c•rct11 pcrmu,muc dd Mu~ro dr to PNni 11t 

f'a/uuu. 11uu19r,,md" rn n'nu,114r lOOl. /Wrt11<1, 
afirma, "'"' ~ rnr.rn 1M llt,fro rJn"rto dt 1111111"'\l 

dtJft,ulo al Mlut4u Jr ln pt'.\('U m rl Jmbim /Jrl 
l kdltmd1tNl, 
S11 Jl,rutw r-l.111tr,, luur., /1nh11 "'*-'' t'fptq/Ñlll 1t1or 

la6!a11 d.-la mm11•f4ad pn.qrmu. m1b aU,t d.r la 
lor;,I. tslObl«ieN}l1t J'Úrt'ulnr retrr la f(' lfrt drl Hl'/Jt 

y ,, ,0/(1 dt r, .,tJrln!11il. d~flJC'tl~do ,, tlllt:;rn 
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Rcccnuucm la rnuscugrafia marilima s"ha vis! ampliada amh la inaugura
cié> d'una serie M nous muscu.s rcpani1s pcr les tcrrcs carnlanes i la gco
grafia espanyola: el Museu del IPort de Tarragona. que va obrir les scvcs 
portes l'any 2000: el Museu Marllim del Masnou (al Marcsmc). que rcfcia 
el scu discu.rs i inaugurava una ,~ova scu amb una muscolugia mt's actual 
el 2001: ;il julio! del 200 2 rou i naugurat el Museu do Mar de Galicia, a 
Akabre (Vigo) i a mitjan sctrmh,rr M 200.l va ohrir les scvcs portes l'cx
posició pcnnanc111 del Museu die la Pesca, a Palamós (Girona). A totes 
aquestes institucioos culturals s'han de sumar cls projcctcs de crcació del 
Museo Marítimo de Bilbao i el el.e Mallorca. 

Sens dulllr toles aquestes iniciatives són rcalilats qu,· demostren la gran 
aposta fcta en els darrers anys 1pcr la muscografia dedicada al mar a ks 
poblarions cosraneres. 

De 101s aquests nous museus. ,tn aques1 artide a11alitzarcm el tas del 
Musru dr la Pesca, a Palamós. 

L'E1'ITORN DEL MUSEU 

La poblatió de Palamós. situad;¡ al cor dr la Costa Brava. fou fundada 
l'any 1277 pel rei Pere d Gran per aµrofilar un µon natuml. Malgrat que 
des dt• la seva fundació scmpre ha estar vinculada amb el mi1r l la pesca 
d'una fomia especial, ha sigut e:n les darrers decades que ha passa1 a ser. 
basicamem. una població 1uristka . 
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Polscr prtcisament ¡1er aques1 11101iu era necessari un museu destina! a 
recuperar la mrmória i la cultura de la gcm. que aqui rná íntimamcn1 
relacionada amb el fc1 marilim. 

Lá pcsrn consliwcix una de 11:s activilals humanes mes amigues de les 
c1uals es 11' conrixrmcm. l otes les cultures han crcat mi:1odcs i cstris per 
explotar ds recursos del mar. ami, fonncs de pescar que s'han mantingm 
durarn segles i 11ue solame111 en els úhims anys s'han 1ransformat cxtraor
dinariamcm. 

A Ca1aluuya, més de sis mil familics viu1·n direc1amenl de la pesca. El 
valor de lt>s rap1ures sol sup,•rar an11almc111 cls 120 ruilions d'curos. Els 
canvis e.xpcrimentats en les úh lmcs decmks han compor1al la perdua de 
mohs llocs de 1rehall. A mfs. amenacen rl 111a111enimen1 ele la memória 
d'una culiura mil-lcnária i plamcgcn la sobreexploiació deis recursos. 
Rcílexionar sobre ds esccnaris de futur i pro1cgir rls lcstimonis m,11criab 
i imma11·rials dl'i món mari1im i p\·s11u1·r es. srns dubtc. una necrssi1a1 de 
primer ordre en tot el móo. 1 la,mbé a casa noslra. 

El MUSEU 

El 1920. uJ1 grup d'afecciona1s a l'an i a la cuhura, clavani la pcrccpció 
que 101 un món s'anava perdrn1., varen crcnr El Cau de la Cos1a Brava. pcr 
wl ele salvaguardar un fons d"cleml'IIIS mari1ims. de pccrs arqucologiqucs. 
de 1cs1imonis de la indús1ria riel suro i el'elemcn1s na1urals ck la població 
de Palamós i els scus vollams. El Cau de la Cos1a Brava va ser indos en 
l'lnvc111ari de Béns d'lnte.ri_-s Culiural. lmmohlcs. amb la categoría de 
Monumcm J'any 1962. 
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L"any 1989 l'Aju111amc111 de Palamqs, dcspn's de municipalitzar la coHec
d6, va iniciar l'invemari i la docunmnado del fons i va desúnar un cdilíl
ci a J'eixamplc de la pohlació roma seu del mum1: la Casa Momaner. 

A partir cl'aqurll ruoment s·inici;i el projec1e museolcigic que va oricmar 
el futur Mus1:u cap a la 1cmatic;, marltirna i pcS(Ju1•r¡1. 

La íorrna mes ckctiva de protegir i conserv,ir el patrimuni és mfljan~,1111 
la scva difusió. Aquesta 11cccssi1a1 coinr iclcix amh la crcixcm in1crdcpc1n
de11ria enirr la cullura I el tu rismc. 

Aquestes considcracions i l'cxpcricncia de 80 anys d'EI Cau de la Costa Bnwa 
han pen111-s assumir amb scgun·tat la realitzadó del nuu e11uipamen1 dlcJ 
Museu de la Pesca ;, Palamós. Projcctc 11111· moma a 101ho111 el passa1, el pre
sc111 i el futur d'una rclació basica de l'esser huma amh el mar, i d'una fonna 
obcna, modema i panicipariva. 

Amb la inauguració del módul de difusió sobre la pesca es prctén apropar 
a la cornuniia1 una cxposició pemiantnt amb la qual es mostra el pas de 
la pt'Sca 1radícional a la pcsrn moderna. 1 011 es relkxiona sobre el sc:u 
futur. El musru srrvira d'eina d'intrr¡Helació prr rxplkar la rcaliiat vivll i 
dura de la vida deis pt:$cadors i alhora per implicar éls visi1a1m en el fe1 
comú 11ue signilica pcr a 101hon1 el consum de ¡iroductcs del mar. 

Aqucs1 módul de difusi6 cs1ii u1Jica1 en un maga1zrm ponuari concgu1 
¡1opulam1cm com el •tinglado•, si111a1 enmlg MI pon pcsqucr, visible des 
de primera linia de maride lacil acres pcr als visi1an1s. L'edilici fou cccli1 

J ÜÍl.lt •!.rl1 NIJ"I• JloD!nc..Dl~w,,,t.,<1 ~- !'QU 

lt loU .. ~~ º°" 4 ltlt...~ lai,i ...... "( t.,;. 
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a l'Ajuntamcm pcr f'ons dt• 111 Gc11cralita1 de Cataluuya. l':111y 1999. pcr a 
11s musris1k. 

Pcr acon5cguir més cspni a l'irntrrlor de l'cdifici, cls an¡uiwctrs responsa
bles de J;, scva adc,¡uació', han afcgit 1111 altcll de fomia molt rnginyosa 
4uc pl'rmc1 disposar d'un nivell superior 4ue rcssegueix 1·1 périmcln' llcl 
"tinglado"; Tota l'~n:a constltudx l'cs¡1ai desrina1 ~ la presentad(> de l'ex
postció pcm1ancnl. a l;i rcalilzació ü'cxJJoskíons tcmµorals i üc talkrs 
di!lilrrícs. i al ~crvl'i d'atcnció 111 visi111111 í ho1iga. 

í:I projectc. que presenta uns conrlngms d'amhh nacional I está promogu, 
per l'Ajun1amcn1 de Palnmós. s'ha finnn~at amh la copaniciJl~rió cl'un 
elevar nombre d'inslitucions p1úbliques I privad<:s. 

El lllllScu actual ha de servir ~e clau a·1n1erpreració pcr explicar una rcali1a1 
viva co1l1 es In pesca. Els visit:ams t'S vcur.in lmplic-ats a partir del factor 
comú que siguilica pcr ;1 cots el co1isum de pcix. En 10ml só11 1 .200 mcm:s 
quadr.11s dedka rs n ¡1rest•nwr tlt: mam•ra monogriificn rl passa1. el preseni i 
el fulllr rlt la prs,J i deis pt·srnd,nrs. Una tcmilrka que convertcix m¡uest pro
jcctc en tlnic a Cn1alunya i a lO'la la resta del Mcdltcrranl'. 

El scu principal objt'Ctlu és contribuir com a clc1m.'nl de qualltal al dcs
envolupamcnt cultural. economk i social de la comunitat Trcballar per 
arrclar-sc al propi 1crri1uri l aj,udar a provocar canvis i rctkxions n:sp~c
te al µatrimoni marilirn i pl'St¡t1cr que ,úutlin la sociNal. Els objcclius que 
pt•rmeren assolir aquests proposíts giren t•ntorn d1• les scves árecs de con
scrvació, tnws1igació. dlrusió i ínterprctació. 

EL DISCURS EXPOSITIU 

La fórmula utilitzada crl el M1Jscu dr la P1·sca es pOI considerar la mrs 
viable en atrndó ;i les cllvcrscs tipologics de J>úblic c¡uc ha d';icullir i al 
carac11•r deis scus t·ontingu1s. l'.s una íónnula hasacla en el carilt-1cr mix1 
d'explicació i cxposkíó. Aixo ¡irrmcl ímroduir conccp1cs que no lcnrn 
rcprcscnrncló objcctiva o hé só,n d' una cr,mplcxl1a1 dificil d'cxplil'ar com 
a lrntes intangibles. Alhora perlllt'l relacionar molts conceptes al matl'ix 
1c111ps i introduir cls valuosos líons d'imatgrs disponibles. 

1.'cxposició s'organitz;1 en dif'crcnts blocs: 

Él prin,cr rs un próleg en el ,¡ual s'utilitzen els mitjans audiovisuals i 1a111bf 
1-sccnugr.lfks. Ptctén clt'ar un vindc cmo1i11 i iutcHcctual cmrc tuts cls 
11•mes de l'cxposicicl. a mtls de 5:t•rvlr de dau d1n1erprctad6 pera una visi
ta museografica. M1ljan1·an1 1111 nudiovistml qur 11' una cluradn clr 10 
mlnul5 i c¡uc es prese111a en quatre ldiomes es pre1c11 huscar la sehsibilil• 
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zació cap a una probkmática c¡ue posa en joc un patrirnoni nmural. cultu
ral l sc>cial que no podcm pcmietrc que dcsaparcgui. 

El consum de pcix es plamcja rom a iniri de l'explicació. i el visitan! •~s 
tmba vinculat amb 101s els temes rclacionats amb el mrín marítim i J>cS• 
quer. El publi(', assegu1 en una grada -que simula la llotja de peix 011 se 
subhasta el peix diitriamem, i que es troha a 50 rnctrcs cJ'allí- es veu apm
pat a un ambi1 del qual ¡>articipa inconsde111rnen1 i 11ue li suggereix urna 
actitud responsable que l'ajudara a emendrc. respectar. valorar i protcgir 
el món de la pesca com un hé cultural propi. El tema subjacent és que lla 
pesca és un tema que no solament ínteressa als pcscadors i a les persones 
que en viucn directamcnt o índírectament: la pesca cns lntt'fessa a tots, 
pen¡ue 101s consumim peix. 

l.a tinall1a1 última rs establir una complícitat amb l'usuari pcrquc no es 
desentengul de les amenaces existrnts sobre al pesca i d s pescadors. Es 
prrtén mostrar qur els canvis rconilmics. culturals. ternics í mrdiambien-

.1 ~ •~~ + f'Uta ~ 1 r..t!\ pt'Ó.11 fil'I M 
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ials fan pcrlllar ti futur de la 1oesca fins al punt de fer-la desapareíxer. Si 
aixó succeiS-es pcrdria una innponam fom de treball i riqucsa pcr a on 
umpli sector social. ;1ixi com ,rna ancl-srral fom d'alimemació i satisfac
dó pcr als consumidors. 

El segun ~mbit ,\s la prcsemadó de 101s cls temes del goió muscogralic. 
en el qual. u1ili1za111 d[versos mitjans agrupa1s (fotografies, textos, obJec
tes, maquetes i a/rt'zzo) el re·corrcgut es fa lliurement. Aqucst npanat 
explica la rllvcrsitm i la riqucsa del fons mari, ia scva fauna í llora, i alho
rn moma que la pesra és una activitat logisúea que occes~ita, a pan de 
bons es1ocs, iambc unes bones condirions niiu1iques de la rosla prr afe
rir refugi a vaixells i persones .. i unes bones comunicacions terrestres pcr 
dcscnvolupar-sc 11lc11ament. 

L'objcrtiu del 1crccr ilmbit és presentar als visitants qui és qui en el món. 
pesquer. i ens 11arla de tots aquflb olicis que són u cren nl'i:essaris per 
aconst>guir un Ji comtl. que són els produc1es del mar. 

Aixi, l'S prl'Scnicn els procl'SSc•~ de cons1rucció naval. Es parla deis mes-
1res d'aixa l el seu an miHenari de construir emharracions de pesca. 
Persona1ges que srnsc saber de matcmariques descrivicn pcrfcc1amcm 
trianglrs, poligons i curvaturcs mil·límctriqucs. Els cordcrs. que fabrica
ven tls caps tan imprescindihles e.a qua\scvol cmbarrarió i per als arts de 
pesca. Els traginers. que conelKiea 101es les llums de J'alba mcn1re portá· 
ven d peix d'un lloc a un altfe, i 101s aquclls oficis vinculats als proces
stls de fabricació dr les arts d•t pesca. la venda del peix, la seva consn
vació. En definitiva. es dóaa v,ida a una cu hura del mar que dumm mohs 
anys va definir l'estil de vida de la Costa Brava. 
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En d darrcr bloc es difon tol el móo de les técniqucs pesqueres: les arts i 
el seu ús i com l'ésser humil ba ana1 perfcccionan1 c·ls sis1emes dr pcsc:i. 
Algunes fom1es de pesca s·ttan perdut en el record. pero mohcs d'altn:s 
encara perduren, pcr la <1ual cosa s't.xpostn aquells objtctcs aniics i m,
dkionals. pero també <.'Is mes moderns i solis1kats 1¡uc 1><·rme1cn ponar a 
1cm1c 1·aclivi1at pesquera. 

Enrnig de la sala i 1Hesidi111 lota l'exposició. un llagul il•lumina cls pcixc,s 
a puJJI de ser capturats: es tr-Jtta d'uu llaill de princ.ipis del scgk )O(, an~,
mcnant San J11a11. Aquesta gran pe~.1. molt lm1 armada. és una vclla 
rmbarcacíó palangrcra, de dcu meues d'eslora, amb una gran vela lla1ina 
dr rotó. Perla disposkfó 11ue hom rroba el Sa11111011 es fitcil rnlcndrc 1¡ui11 
lloc d'honor ocupa en el món pesquer. 

En la par1 superior dd rccimc cxpositiu 1robcm altrcs discursos: el de la 
vida dels pCS('adors, homes I dones que es moucn entre cls dos mcdis. 1 a 
1erra i el mar. Es recrea la lipica 1avrnia de ¡,escatlors. ks caries tiradi:s 
sobre la 1aula i. mitjan~ant un sistema sonor, s·cscoltcn les xcrradcs d,c 
les adobadores de xarxes i a11~rdo1cs de diversos pesradors que resumeii
xcn les difcrcms fom1es de viure en el mar, amb la inlenció de mostrar 
com la memoria. la infom1ació. és objer1e d'csmdi pel Museu, mes enlla 
dcls 111a1erials. 

Fi11almc111 t·om a epileg del mu11ta1gc. un pe1il iunhil ¡,rct~n afavorir una 
rellex.ió sohre el fu1ur del sector. Aquesl aparlal, sense tcmporalítzar. 1.t' 
rom el primer un caractcr m~s explícatíu que exposi1iu, i apor1a idees pN 
tal 11uc la pesca no ens sigui indífertn\. 
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Tor el guió de l'exposkió es rnmplcrnenw amb unu shk de 1nopos1es de 
dtíustó, algunes dl'Stinades a ,~scolars i altrcs al piíblic gcnernl, engloba
des sota el tüol genl'ric de Vi11 la Mar, que íuncioncn des del 1997: vís-
1cs guiadcs, 1allcrs familiars. iLineraris pcl pon pl'Squer, xerrades. confc
rrndcs i rxposicions 1crnporals ronncn el programa d'acció cultural drl 
Museu de la Pesca. 

L'riqiosicio del módul de diíus:ió del Museu de la Pesca fs de (•arilctcr pcr
manent, prró pcrrnc1 uno rcnc,vació pcriódita i additiva, tant deis objec-
1cs com de la pan d'explicació prtvia. que es poi ;mar ajus1an1 als m1ue
rlmcn1s conjun1urals del Museu o del src1or. Prr al Muscu, l'cx-posidó pcr
mancm és báslcnmcni un rnitj,i de comunicació i un metodc de trcball en 
el diilleg pcrmuncrn amb la co 1111mi1a1. 

UN MUSEU NECESSARJ 

El gran cxi1 del Museu s'ha pngu1 plasmar durant el primer mes, en que 
s'ba supera! la xifra de qua1rr mfl visi1an1s. Scns d11h1c és una dada que 
confirma el bon cncen del pr~jecle i de la seva posada en funcionament. 

Museologicament el disrurs planteja unes llnics molt l'SJJl>tiliques i ciares: un 
rnuscu que parla de la comuni1a,t pesquera. mi½; rnlli1 de la lol'al, pcr rsrnblir 
lligams entre la gcm de mar I la res1a de la sorie1a1, 1ot posant en valor la 
ct.ihura mari1ima com un elcmem de la nostrJ 1dentirnr. 

Museogrilílcamem. la seva pos:ada en escena vol assegurar la bona com
prensió deis conccptes pcr pan MI viSi1an1. 1 el le1 d'exposar la barca 
palangrcra com a elemenl prin,cipal al vohanl del qua) es repanelxen els 
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elemrms exposlríus. aronsegucix un rfr1•1c de sorJ>rt-sa ni•ccssl1ri,1 11rr des,· 
lll'Mar l'in1ercs llcl visltnni. 

Aqu~s• plant~ame,11 de l'cxJlosl~íó, 11u1• 111ili1xn imn1g,-s i so i 1•vim li•s 
r¡cplicacions excessives amb tt:XI, permr t que la co111prcnsio sigui verik,11 
¡ier a lotes ks edats i huritzóníal pe.r a diferellls srgmer\rs de la socier,¡r 
{Jiescadors i nu pcscadors). 

l.a 1111anliHt\ d'iníom1adu que ufrrcix és de difcrcnt nivel!, a11tu tunt pi•r 
al profcssionnl dd mar com prr quf es vol apropar al rnon de la pesca, 
sigui adulr o <'scólar. 

La retolació l l.'audiovisuaJ e, presenkn en quatre idiomcs, ja que c-1 
museu es rroba en un enrom claramenl rurislic, 

LA PRESENCIA DEL MUSEU Dli LA PESCA RESPECTE AlS 
RESTANTS MUSEUS MARITlMS i AL SEU TERRITORI 

El pl!Jll'T del Musen de la Pesca ft'Sjlecte a la resta de mm;eus mnrilimli antf·
riunlt~nt csrue.nwts és de complcm~nt de discurws. F.I Mu.st:u dt:I Pon de 
Tarragona explica la historia 1 vida dd pon de la du1at. Et Muscu Maritirn dd 
Masnou cns mostra les relarions ernre la poblnrió del Masuou i Ameril-a amh 
la navl'gació de cabotatge. i el Muscu de lo Pesca ens apropa al món rlc la 
pesca de la costa catalana. Aíxi, lots fornien un discurs ampli i romu relatlu 
a les dlfcrencs relacíons I ac1ivi1ats de ll\S comunltats amb el mar. 

Pcl que la al tcrri1ori, la Costa Brava acn1almcr11 ofcreix una señr de museus 
plurals d'ilmbil rcslñngi1. 1\Jguns es formaren a prindpis del st'gle Xx. fndl 
de la voGJció d'erudits lotals. EL\ seus dlsmr.;os s1\n plura!s i ran refenlnda 
en gcncrnl n In població on rt•stcn ubica1s. Aixi, els seus fons es componen 
de material an¡ueologíc, pinrur~. cscultura, etc. am~ una amplia cronologia. 
Els museus mono,emaócs, ñns f'a poc. rre.n incxls1ents. 

La pobladó de ralamós s'ubica a la zona costanera de les Gavam.-s. zona 
natural protegida que fonua pan deis contrafons dds Pirinl'us. Dintre d"a
questa z1mn. í en un radi de 40 km, es troben dos rnuseus 1ema1ks me:;. 
-amh 11n rol dr centres d'intcrprcració dcl territori í de la scvn gem. 

A Palnfn,gcll el Museu del Sum explica la rclatló home-natura,, com l'ess1·r 
huma s'ha adapta! ai mt-di na!tlral i se n'ha cnrlquir rniíjan~anc l'extracrió i 
posterior manipulacló dcl suro, A la Bisbal d'Empurdil. el Terracota Mus(;µ 
de la Crrilruica explica la trndidó i la conternporanellat de la indllstria rcrd
mBta existen! grades a lrs riques terres argiloses dt la -zonn. I, per últim. a 
l'lllamós. el Muscu de la Pl-sca cns explica la relnci6 l adaptació de k-s comu
nltats amb ri mar. Aud, s'apona una altta pe~a per completar el dlsmrs que 
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rus cnscnya el medi natural d'aqucsta zona. de com hi ha i111crvingu1 l'ho
mc i la riqucsa patrimonial i cultural 11uc ha gcncr.n. 

Pc-1 que fa a la riquesa ,¡ue el Muscu rle Palamos genera al seu 1crri1ori. 
µodem 1ks1acar difercnts µun ts. Pcr una banda explica !'existencia d'al
tres clcmcnts ¡1a1·rimonials imponan1s fora del Muscu. El Rafrl, una barta 
de vda lla1ina del 1915, rrcb:1lla 11aral·lrlamcn1 amh el Muscu i enstnya 
als scus usuaris rantic an de navegar a vda. Una ahra embarrado que el 
Museu ha incorporal a la srva roHccció és l'fsrrc//11 Polar, una barca 
dedicada a la pcsra de la sardlina i l'anxova. que actualment es troba en 
res1auratió. 

També ex.is1cix un pa1ri111oni 11m1ural fom1a1 pcr la platja de Castcll, indrct 
que conserva lOi ei seu tsta t pur de naturalcsa scnse urbanitzar. i les 
barraquL'S dt' s'Alguer. una sÍ'ric de cases de pes(·adors on es guardavcn cls 
aparclls de pesca i s'aixopluga,vcn del mal remps. 

Aqucsts clcmcnts cxtcrns fan que el Muscu es trohi immers cnmig d'un 
patrimoni marhim i natural que ha de poten<'iar. 1 que genera nuxos crn
nornlcs de crcixcni impal·te a la Costa Brava. en sintonia amb lrs clarrcrcs 
tcndcncil's ruristiques que exi¡¡ei.xen ofencs rnlmrals i lúdi11ucs. a pan de 
laja moh gastada fórmula de sol i platja (s1111 aud sea). 
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El nou Museu Arqueológic 'Alacant. 
MARQ 
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El 28 d~ maig d; 2002, S.M. la Rrina Donya Solia inaugura rl Musru 
Arc1ueologic d'Alacant (MARQ) a l'cdifici de l'amíc Hospital de Sam Joan 
de Dt'u. al popular harri del Pla odcl Bon Repos de la ciutal d'Alacant. El 
MARQ és t'I renovat antic Musru Provincial cl'An111eologia i Bellcs Ans 
d'J\lacaoi. que va ser inaugurat el 17 de gcncr de l'any 1932 a iniciativa 
de In Comissió Provincial de Mmmmcnts His1orics i Anistics. creada el 
1843. amb el supon de la Diputadó Provinciai, c1ur li cedí la planrn baixa 
del scu Palau. lloc 11uc ha ,·stat scu i nucli ccmral de les sevts instaHadons 
duran1 aquests anys. 

E$ a par1ir de 1965 que el museu s'inlt>gra a la xaaa de muscus provin
cials, en convcni amh d Ministrri dr Cuhura. que 11omcrw com a director 
Enrique A. Llobrcga1 Conesa. fu11cio11ari del Cos Nacional de Fat ulLatius 
d'Arxius. Bibliorequrs i Museus. Sora la s1·va clircccic\ ('S produ'ir·t'n les 
1ransfcri>ncics au1.011omic¡ucs i. el 17 de mar~ de 1994. el seu posterior 
rcconeixcment pcr la Conselkria dt Culiurn de la Genrrali1a1 Valenciana 
coma Muscu Arc¡u,•ológic Provincial d'Alacanl. 

La llarga i dil,11ada vida del mus,:u l'ha convcnit ,·n la instirnció dcgaua 
deis musrus alacaniins i en u1n dds mu~eus 1novi11cials mes antic, 
d'Espanya. Alhora. ha suposal un lógíc i progressiu inn<'mc111 deis scus 
fons I rnHcccions. To1 aixo requería disposar d'uncs insraHaciuns í 
dr1mult11tirs perfec1ame111 preparadl;l> per rcspondre a a les ac1uals í fu1u-
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res ncccssitats de conscrvacici. inve.stigació. cxhibició i divulgació que 
cxigcix el uostre pauiruoni a~qucológic. 

Novamcni, la Oipmació fou sensible a les ncccssitats d'un nou muscu, 
d'acord amh els reptes d'una socic1a1 que cxigcix la creació i adequacló 
de nous espa.is culturals pcr s¡1tisrer un l'rcixcni 1uñs111e de quali1a1 preo
cupnt perla posada en valor del nomc rk i variar pa1rimoni arqucolbgic. 
Oc comu acord ,uub la Consclllcria de Cultura, ccdi per a la seva ubicació 
un deis seus edifkis rnés crnblernillics, el scu antic Hospital de Sao! Joan 
de Dcu, i cncarrcgil la rcdaccíó del projcctc de rchabilitacíó a l'equip díri
gil pel scu art¡1,itcctc en cap, .lulián Esteban Chapapria. 

UNS OBJECTIUS, UN PRO.IECTE 

La rcdacció del projectc parti idel docurne111 museológic desenvolupa1 per 
l'e11uip ti'rnic del mu5cu, i en origen es reprenia la 1dea fun~acional del 
museu. que es concebía com el gran centre de conscrvació, iavcstigadó. 
divulgació i gcstió no nom~ del~ fons rn1urologics, sinó 1ambé de les 
coJ.lcctions artis1iques de la Oiputació Provincial, Aixo suposava l'as
sumpció d'un programa integ~at de magarzems, lahomloris de l'l'.Stauració 
i ambicntals, de centre de d11cumemadó i pcr descomptat d"exhibicíó. 
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Tanmateix. aquesia propos1a primigenia íntegradQra de les col-lecdons 
artis1il1ucs i arqucológiqut-s de l;i Dipuladó va ser abandonada, Ja que 
dura111 l'rxrcurió del projcrtc es va aprovar la creadó <le.l Muscu de Bcll,:s 
Ans. acrnal MUBAG. qm• fou inaugura, prl dcscmhrc ele 2001. 

A panir d'a11ues1 momcm el MARO es convertí en un cs¡in1 dedica, exclu
sivamcnt al patr[moni l1is1oricoarqucoli>gic i. com a ruuscu de 1la 
Diputació, compromes an,b la dinamíca deis muscus locals. la ruajoria deis 
<1uals patcixcn ínsuliciencia d'cspais d~ conservadó. Són comp1a1s cls 
c-asos de musrus que trnrn laborntori de rcstauració. A aqucsts probknu:;s 
d'ínfracstrurtures musris11qu,·s s'afegetx una l'Xtraordinaria i drusa gco
gralia de museus lor:tls. dispersos í amb 1rndi'ncia a l'a1omi11.arió deis 
scus (líscursos his1óritli, la qual cosa rcprcscn1a un gnin prohlcma pcr al5 
milers de ciutadans 11uc rominuamen, rns visiten, que no disposen della 
infoflJ1ació ntiniwa sobre el nosirc ¡mssat a1qucológic, ni sobre on, ni 
rom, ni quan ¡iudcn visfwr cls nomes museus. 

Pcr a!IUCSlS mo1ius cafü, 1111 gran muscu planilkat pt•r afrontar ris proble• 
ml'S íumrs de la t0rt1ervarió i n-s1aurnció dl'I rir i varia, patrimoni arqu~o
lógic d'Alacam. En aqu~s mo111cn1s. a més, conccbuL com un gran cent,~ 
de conserva ció i <1·i11ves1igarió. será la seu del Centre de Documc111aci tl 
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Arc1ueológica rJ'Alacant i. gritcics a les 1ecnologics de la comunicatíó, es 
consiituiri1 en una lincstra obcna a la xarxa deis mus¡•us.ja siguin locals o 
internal'ionals. i al pühlic en general. Un museu compromés ;unb el dtscn
vohi))amem crun dis,urs un ita ri i vcrtcbrador del nos1rc passa1 llis1ork i 
cultural valcnciá: cUvulgador ck la rlquesa i diversi1a1 deis nomes museus i 
patrimoni arqueologit. <1uc cla,rament aposta per ser una infraesm1r1ura 
estable de qualitat, al serve! del turismc culLUral i alternatiu. 

el projec1e, dc·spres d"una acurada reruperacici i rchabilitacici de l'anLic cdi
ñci, consirucix un cspai muscográlic interior vericbrn1 pcr un gran dcam
bulawri en el qual cstan clarnnoeni diícrenciadcs les arces expositives. Ara 
be. on el pn~jecw adquircix una vcm1dcra dímcnsió rlc f111ur és w l'cxca• 
vacici d"una planrn sotcmini, d1tsli11ada a la rc'Solució de les necessirnts de 
ronscrvació i rcsrnumció, que consolida una superficie ú1il muscis1ica de 
9.200 metrcs quadra1s. !'uncionalmem, se·n dcs1ina uno tercera parta cspai 
expositiu i un quaranta-dnc pc·r cent a prevcurc les ncccssitalS de conscr
vació que rcqucrcix d futur d"uns fon~ que Lendcixcn a crcixer regular
mcnt i m:u!ar i que s'organhz,m en amforarl. diposit mnporal, diptisils í 
els visiiabli;s gabinet~ de numi:;millica I de col•lcccions. La res1a es dis!ri• 
hucix de la forma scgücm: un ,quinzc pcr ccm !'ocupen l'ls 1allNs, labora
toris. biblioteca I arxius gralics i dornmcn1als: el deu per cen1 rcstant es 
dedica a la gcstió, la comercialirzació i les cons1an1s cxigéncics d'cspai que 
tlt'mancn el públic í els servcis rul1ura.ls. 
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1.11 proposrn lllUS('llillgil,1 e~ Cllnt)JICIII amh 111111 Vl'rrd1rndó Fu11clonal df'i, 
seus cspais í serv<•is. dissc11yacs l'Om a Me~ dilerenriodes pcls s<•us divcr
~os u,os. l'ordcnnció I les l11scaHarion~ M 1~ <¡unls es mncchcn 1·tn1r.~
li11.n1lcs í iníonfü11il;ro1tcs. rk mi fonnn !Jlil' el ~en mn111cninwm es prcv,:11 
.imh cri11•ri\ di, liabilflM, ,·licá;.-ia i ,ns1v~fhili1a1. Tot :~xu, prnjrt1a1 n111h 
critfris de fmur. jn que cs1ii prcvis1 el crri.~ctllclll í lo ronswm uc1u;1lltz,,. 
dcí de il-s s,·v,•s instnHncion~ a k~ 1cc11ologb v,·nidorts i ,~11sr pcrrlrt· In 
scvn condicic\ ,rc,pni pOhlit i ~ul1urnl. 

LES SALES PERMANENTS: DE LA PREHISTORIA AL SEG LE XX 

L'cspai ,·xpusltiu ocupa t'l cos central de l'edlfici I rs rllstrihueix en l~cs 
sales pera cxposirinns 1cmporals, riuc ,k rnHc1·cioos perrn1111i:11is i 1~1•~ 
d,• ltma1iques. en les 1¡uals es <lóna a ron~ixer l'arqu~ulngia. f' n aqucs1 
projtcle museográfic ha paniripat un ampll ct¡uí¡¡ ele rrstauradors. 
ar~ue,ilcgs i m1as,·i>legs, amo 1'assl'SS0H101e111 cicuiilk d<· prnlt>ssors <k 
diversc:s uoivcrsi1a1s espanyoles I a,nh d disseny tk Doris Mickit, dircrti:1r 
creatiu de l'cmpl'l'sa GPD. lle Sevilla. 

L'ex¡1osició ~egueix un:i ordenació ,·rooologi,·a ITadkion~I. rles de la prir
hlstilria lius al Se¡líe líX, 1 finalilza amh la inauguradó del museu l'arty 
1932. Partinl ,raqu<·Sl esquema conegu,. s'ha lncidll en a~uell~ aspect,cs 
que coo,1ltueilt,·n cls ,·lxos de la noSlra historia. 1\ la sala dr prehistóri~ 
es 1rac1e11 M forma <'~pecial l'nrigcn , procedrneia arls 111,strcs ¡,ñmns 
pobladors i la manifcs1ació ar1is1ica mi's genuYna i exclusiva cl'Alaca111: 
l'art ruacroesqm·miltlc. La stgona sala 1>s1a dedicada als ibe11i, 1m sulira1-
llan1 la 0<)s1ra facies •rnnu:stana, i sobrc1n1 la seva imcnsa vinculado 
amh le., cuJ1ures fenicia i 11unica. La sala de In cultura romana scrvcix 1ie 
supon per explicar l'Qrigen hístnric i roma de la l'iurn, d'Alata111. 1':1111i¡fa 
Lucentum, en el Tnssal <k Ma11íses de l'AlhvJrrc1:1, ac\u;if Pa1rr 
Arqucoli>gic tlel ,nuscu, La sala de l'cda.t mhjana ,'s unn visió 1·11 ¡mral-il'I 
d~ les wcicws islilmlc. i cris1ia11a. 1111 rcs.~aha111 l'urigcn historko¡1oli1 k 
de la nostra 11r1trnl comunit~, valrnri,111a. Filrnli1ia el rccorrcgut amll .l:1 
vislla a l'tlltinia i ailrrnaríva sala de J'cda1 moderna. c,1 la c¡ual s'a11ali1t11, 
a rrnvé,s c.l'ohjcttts arqucologics. c111ogr.ifks i s11111¡1111arls tk valor hi~llt• 
ñc. el cliscc\rrer d'Alacanl dura11t l'anlk re¡¡im l d ca11vi l'omtmtnlal (111\' 
va suposar la indus1rialitzavló t:JI la ,·ontimnació de la uurgesia tllll' n 
pri11ri¡1is dd scgk ~X va i1111111lsar la crea.do <ld musco f',u¡y 1932. 

lln ctlscurs cxposiliu n:culiat en una sdccdo 01• més de 1r,:s mil ob,jccic~. 
disposats e,1 ccn, vuftania mctrcs lim·als ck vhrinc.,, cx¡¡lic,1ls ¡lraficamcnt 
en dm-s-crntes vi111-i-cinc vínyc1es. dlhuixades cx¡,n:ssamcnt. rn les qu,1ls 
es reconstruelKcn csccu,>s i p.iisatg,-s dd µassal, La nw.<lra l'lo cum¡¡l,•mm
ta amb divc11ies rcconsll\lccion~ u 111a1¡uctcs en ll'S qu.ils de formu did~c, i
ca es rcproducixcn lialmcs d'an rupestre. Lumbi:s romanes u el mlhrnb olt 
la robiw isláinica 1k Guardamar. /\1¡11rncs m~~uc11•s didár1íc¡uc.~ rs 1·mr1-



ple1en arnh rinquanla metres d,t mumls pan!lrárnics, 1k miclíl M111ml, de la 
vida en diversos poblats prchis,1órics,d'Alacan1. 

Les nows ll't'.ILologil'S l'Sla11 p1esen1s tu sis audiovisua)s compterurntaris. 
rlt· gmn formal, amh una duracla de mt's d'hora i mi1ja de projccdc), cu cls 
quals s't,xplica l l-s mocl'tm <les d,· l'tvolurió deis prnrcssos wcnológics de 
la prchL~1oria lins al ritual d'incineració deis ibr11,, passa111 pcl procés crc
atiu que va do11ar Jloc a l'art rupes1;11:, o l'explkació de la cullura ibMca 
a 1ravés de l'anlmadó de rentcnars de cales de motius pn•~ents vn les 
~erñmic¡ues. Sorpren, pcl scu f.ormat, r l de la sala de l'eda1 moderna, que 
es projrtla de forma sintroníuiada sobre una pantalla lle ratorzc mc1res. 
amh una durada de serle mimns, 1 pel i-mctameht comprensiu dcl pas de 
la sodctat tradicional a la socictal modm1a de l'Alacan1 que va fllJldar el 
museu a prindpís del segle xx. 

Ln infografia vinual esta presc:11\ en l'esJJrctarular audiovisual que rs pro
jec1a a la sala de la cultura romana sobre ducs grans pantñllcs de rlivuí1 
merres dr llargaria, de íomia sincronitzada a travfs de sis projcctors de 
video, amb el quai podem vialjar en el t~mps al rwstre Parr Arqu~ologic 
rle l.ucen111m. l'-antiga tiutal nomana d'Alatanl. i visitar cls scus farrcrs, 
cn1rar a las scvcs ttrmes, dirig;ir-nos al lorum .... o conNxer com era una 
facloria de peíx de l'épora. 

Els nous supons infom1iuics fadlileti al Visitan1 l'accés: a un immcns hnnc 
ck datlcs que ha11 claboral cls 11ec11ics del museu sohre el oosm, patrimoni 
an1ueológic, monumental i industrial. e11 col-labornció amli el Servd 
cl'lnformnció Gc11gralka de la Dlpu1ad<i. Tot aíxii en set interactius dispo
sats al comcn,;amcnt I al final de l:'lldo sala. 

LES SALES TEMÁTIQUES. DESCOBRJNT L'ARQUEOLOGIA 

L'cid1ibició de les col-lccciuus 1·s complela amh 1ressa lcs icináci11ucs Me s 
dona a ronrixer l'arqueologia,, que s'r.iq1lica u tr,1vés de 1rts orí!(inals i 
exclusives rsccnografics de mida namral que rccons1rucixcn r.ls ambír.n1s 
propis d'excavacions en \IJla C'.óva, en una csglésia I sota l'aigua. Pcr a 
aquestes l'SCenografics, amb dlara linalilal didilc1ica i participativa, s'ha 
rcconstru'it a escala natural un vaixcll mcrcant ro1111l que u~ualme111 navc
gava pcr les nostrt's roMes al svglc I de 1~ noslrn era, mnb la seva rarrega 
i els seus aparetls. 

Amb aquest o~ít'Cliu didactiro,·d11ca.ti11, a les l'Sccnografies s'ban rcprod1fil 
des deis concguts conjunts d'art rupestre de la Sarga d'¡\Jcoi fins ais dcs
conegu1s pnnys de parc1 arnb g:rafits del scgle A'Vlll que conserva i'l-sglésia 
de Sama Maria d'Alaram. Jgualment. per als contextos matcrials deis 
clivcr..os cs1ra1s i scc¡ücncks a rqul•ologiqucs s'hnn fe1 més de mil rcpro-



ducdons d'ossos d'animals i humans. ilmfon.-s. monedes. cerinniqucs, elle. 
Amb aixó s'aconscgueix d'ambien1ar les diverses ac1Tvirats de les excava
cions arqucoli>giqucs. que s·cxpHquen a traves de ucs audiovisuals. en <:Is 
quals veiem els arqueolegs en acció. desenvolupant 1écniquc:s de prospec
ció. excavam i documemam totcs les rcsres materials trobadcs en jad 
ments de terra o sota l'aigua. 

El proces arqucológic no s'atura en una rxcavació. sinó que es justifica 1rn 
d qur és la resrnuracló, conservació i posada en valor del nostrc pauimoni. 
Aqucsts objecrius són presenls en un audiovisual en el qual es mostrn l'es
for, que en aquesta línia s'ha ponat a tenne en ds últims anys. 

La varie1at de r~gisrres arqueoh)gics permet de coneixer les 1ransforma
cions del medí huma. i gracies a tres exclusives produccions realitzades 1m 
infografia Virtual som 1estimonis de la transformació que ha experimcln• 
tat el nome paisatge interiQr des de la prchis1ória fins als n<mres díl'S; 
quina ha estat l;evolució del poblament d'Alacant. des deis primcrs assc;n
taments de l'cpoca del bronze a la badia de l'Albuferl'ta fins a la cosm,o
políta ciutal actual; i, pcr úhim. submcrgir-nos c.n les rcfacions que h;m 
rnanringut les nostTes cosles amb els diversos pobles i cultures a 1ravés de 
l'cvolució de les sevcs naus i vaixclls. 

Aques1es grans arnbientacions s'han consuu11 per tal que rl visi1an1 al 
MARO experimentí. grades a tres lnieractius amh pantalla de plasma, l',a· 
ventura de l'arqucologia com a m~todc de coneixe.mem de la nos1ra his
toria. Experi~ncia que actualment es fruit del treball interdisciplim,ri 
d'un cquip de professiouals en alrrcs camps, els ambits d'invcstigació dds 
quals coneixerem de forma vital i directa a través d'una safata didácti1ta 
de trcnta metrcs de llarg, desplegada al passadfs cenrral, on es pod,:n 
veure I locar aquelles resies materials que cons1.itueixe_n cls documents 
materfals del passat. 

LA PUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA MARO 

El MARQ es un complcx muse_ístic del qual dcpcncn cls pares arqucolob
gics del jaclment iberoromií de Lucenlum, al Tossal de Manises de 
l'Albufereta, i el furur de la Ulcta deis Banycts del Campcllo. únic jacimcnt 
costaner del bronze final i empori d'epoca iberica. A aquests l'al afegir, 
dins del programa de rutes d'an rup~tre. la rccent inauguració del Muscu 
de Casrells de Castells, com a centre d'intcrpretació de l'art macroesqu,c
matic. La varic1a1 i dive_rsilal del MARO. amb les scvcs cxtcnsions en el 
terrlwri. requcreixe_n un nou model M gcstió mis dinltmic i ¡m)x1m a I,es 
fórmules de la iniciativa pnvada. Per aixo, pcl dcsembrc de 2001 es va 
reunlr per primera vcgada e_i Patronal de la rcce.ntment creada Fundació 
de la Comunítal Valcneíana MARO, prcsidit pel presiden( de la Di1iu1ació. 
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i la Gcncrnlirn1 Valenciana, l'Aju1uamr01 11'Alacan1 i les e111i1a1s d'csialvi 
Caja del Mcdi1cmineo i Caja Murcia, c11m a pavons. En formen ¡,an 1a111hc 
cls reprcsrntants de les forces polírlq11l'S de la Dipurnl'ió i ¡>crsonalilais 
proposa1ks pcls seus mrri1s i prl'Stigl 1·11 l'ambit cultural. el dircc1or del 
MARO. un gcrcnl i un dircc1or cconomic. l. a més. en cls scns órgans de 
füncionamcnt es rescrvava un ampli espai de reprCSl'lltalivilat .tls muscus 
locals i a l'Associació d'Amics del Muscu. en vics de constítutió. 

La Fuudadó de la Comuuita1 \/,rlendana MARO gara111cix la p.rnicipació 
d'ínsritudons I cmprescs privadcs en \'I linan~amc111 1 en la gestió. 
Aquesta gestió es dl-si1ja més (µropera al ciutadá i pcr a11ucsw raó en cls 
scus organs de govcrn es prcveu la pankipació no nomcs de lc.s ins1í111-
cio11s poli1ícoadminis1rativl'S. sinó tambc del món M !'empresa i deis 
diversos col·k-c1ius rtt>rl-scn1a1 ius de la soriciat. Una sodctat l(Ut a¡ios1a 
µcr la soSll'nihiliial i la 1¡uaii111i deis 11os1res muscus, com a resposta a la 
ncixcnl d~manda rultural. sl•11sc ohlidar 1¡uc són la memoria que llcga
rcm a les gcncradons flllures. 
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Any gaudí. Quin llegat? 
(Museu d'Historia de Catalunya. 17 de mar~ de 2003) 

l r,111~•·r111rf11: M.OOLORS BOCANEGRi\ 
Mu.srillogn 

/\dapla<tú: F. XAVIER MENÉNDEZ 
Mu,ir~lrg 

Prcs~11tadó: JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ 
Director drl A111sru d•Nisroria de C11111lu11ya 

Moderndor: CARLES MARFÁ 
Prrsidrnr dr l 'Assodació dr M1m 6/rgs dr Cnra/r111yn 

ro11en1s: JOS~ LUIS GIMÉNEZ-FRONTiN 
Direcror dr In Fi111dadó la Cai.ra dr Ca1alu11ya, La Prdrrrn , 

DANIEL GIRALT-MIRACLE 
Flisroriador i crilíc 1/'1,r¡; romissari 1/r l'a11y Gnudl 

ANTONI GONZÁI.EZ-MORENO 
Art1ui1rrrr i cap di'/ Sm ,el dt Pa1ri111011i Ar11ui1rc1ónlc Local dr la Oiputario dr Harcrlono 

Co,. l'.$r.J Jttt/611t mwlo:Jo •Coitrnut,. lo, nlltvrti tlt 
111 rrrinl ir JlrPJl'J•ni drj,ff to•SIRfltda dt 111 ~lit 

Ita ,(4¡¡ MIIO dr ftlJ O((Udn:fmirlftGS crtfllt.mlo ;11ás 

fig"(JiCOm'-OS "" dtJ ZOO}: " Alio Gaw.JI, r IAI 
Ju11T,r o tnun d.r 111 tnr11Stnpriff1t Ur '" mc-r, 
ndonda fllt (11L'O fli9Ur-ni tf Afw~u d'U-is11tno dr 
CAtqlrtlil)'G, rl , 1 dt ,wam1 dr 2001, ton t. pa,r/c,,. 

1p1rmi11 dr t.rl'('tro1-y d.rtt,1ra4,is ptrso101UdiJdtt. ,M 
ii1di1<1 r .. ltrmd. A rn11•r.s dr .uo i1ttmT.11rio1tl':1 \'.C' 

u•ttwto i.trr, &Gltim-t 4c Jo qwt li.o sido d do 

Ga•df dr.,vlt díftrr11trs pu,-ti,t 4t rhta: r11ifr ful 
, ílo ,w rr¡,rron,. ir 1Ji>rl r.ulfrm•~ .s«lal. 
11'1f1141mfro; 1\ • la 1111 dt 101 rdllltrn/11,1 (1;l!Ífo Ji111 

t!d11, l'lf dt/hfirins, t,H rl,lllfS dt •N l,liro. 

d 1, f "1 

J. SonREOUÉS: Mesos emwc el Mm:cu d"Histllria de Catalubya I l'Assocració 
de Museolegs de Catalunya vamn decidir d'tmpulsar la publicació d"una 
revista de muscologia anual q¡¡c ha estat batejada anlb el nom de 
M11rmüsi11r. Re11ísta Catalana 1/r Museologla. Estl'.m cnllcstint la prepara
ció del primer numero d'aqu<:Sta revista i várem creure que una d~ les sec
dons podría consistir 11 ícr una taufa rodona que ringues com a objectl'. 
valorar i rcílexionar sobre que hnvia es1a1 l'any Gaudí per pan de diver
sos cxpl'.m. És cvfdem que més cnllil d'alló que la ciutadania ha v!s1, J"a
nalisi del que ha estat l'any Gaudf es por ícr des de diversos punts de vista. 
Des d'aquells que hao tingu1 com a objectc la divulgado ciutadana de qui 
era Gaudf fins a nquclls que, de la mil d'aquest primer objcctiu, han pogut 
contribuir a aprofundir m(-s rigoro~.ment o ciendficamcnt en la scva 
obra. l'any Gaudl ha servil lambí· pera aixó? O ha estat nomes una gran 
operadó mediática de difusió de Gaudí l del modemisme? L'any Gaudi ha 
adoptal una actitud que podriem dir maniquea en relació amb el moder
nisme o l'arqultectura del momcnt? Es a dir, l'any Gaudi ha contribuit 
nega1ivamen1 a menystenir l'obra nrquitcctónica o anistica d"altres arqui-
1ectes del moment? Que hl ha mt; enlla de Gaudí? En definit!va, ha estar 
una operació institucional? Ha si:rvit per difondre una imatge simple de 
l'arquilccte i de lil seva obra? Ens sembla que justifka cls recursos que hí 
han emprat les insliructons, en n:lació amb els resuhats obtinguts? Hem 
de mesurar l'exil de l"any Gaudi mimés pcl nombre de persones que hi han 
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1mrtidpa1? Oui11llcg:111kix:i a C:1t.1ltu1ya i al 111,111 l'a11y 
Gaudl? lla servil Jll'r fer concixcr millor Barc(•lon;, l 
C-aialuny.i url'l!u dd planct.i? Em scruhl~ lll"' algum:s 
d'aqucstcs qíicsrions s<iu les 'lllC 1111 d'ahordur la wula 
rodonu qur ;ira l'Ollll'nrt·m. En tot c;1s. I"> a4ul'SW lu 
i11ténri6 amb que l'AMC i (•I MltC hem ahorda1 a1¡til's• 
1n prohlrmfHi,11. 

C. MAR~A: Esrem ¡rnrlanr d'una sccdó rie la revista 
M11r111/J.r/111• c¡ur tltularem To111rast', en Ja qual publt
l'ilrcm la trn11scriJll'l<'1 d'a11ucsta raula rntlona. La idea 
dd~ Nliiors de la rrvíst11 es cl1•ix11r nmnórl;, -d'a<·ord 
amb el 110111 de la tkcssa que ha ills))irot d 110m ,te la 
revista. la mart· de les nuu mu~cs-M IC'llll'S dr rellru 
I1u1• pugu,n tcnir trJ11scc11de11ria. Par1im de h1 q111si:1-
1aeió 11ue 1'a11y Gaudi l¡a ~star un i·X:11. Aques1a ~s una 
nílrmació ohji:rtiva i sensc disruss1ons. M'agradañ.i 
comcnr;,ir el dcbai 1>regunta111 als men11Jrcs de la wula: 
pl'r 1111~ ha csrnt un rxi1? En 1p1r? Voldril'lll que d,•s de 
les vostrcs aport.il·ious J)C)gucssiu valorar-lo nu nomrs 
amh da,ks q11a111ila1ivcs, algun1·s d1• lrs 1¡1rnls rus hrrn 
arñha1. si11ó rnrnhé amb dadt'S 11uali1atíves. A 1>11rtir 
d'aqucsta preguma ohriritlll la !aula rndonn 1 (•I 1orn 
d'inlt'rvenclons. 

J,L. GIM~EZ-FRONTiN: M'ha1111a agmtla, vcurc l'II 
n11uesta taula rcprescnlants de 1011~ les instituclo11s, 
cases í 1cmplrs í rnrs rls administradors d'(•Spais gau
dinians .• fo pur ser una vcu reprcsl·nuulva. pero no 
tinc cap monopoli de la i1111'rpre1ació de l'any Gaud!. 
l)'al1m l)nnda, 1wr rnons qur explic:m' mfs end;w;n11 
amb 1111½; detall, el nostrc afura111cm abans dr l'any 
Gaudi ja rsiava priictkamt111 al milxim. l.'any 2001, 
rnalgrar la davallada lmportant que va rcpres1·mar al 
turisme l1a1,·mp1a1 de Nova York. vam tenir <111asi 
8()().000 visimms. Hem ta111·aI l'any 2002 amb 11uasi 
1.961.0DO visi1a111s. Pcr qu~? Perqur l'edil1ci té unes 
llmilal'ions. té un aforament legal que respeetem 
l'.Scru¡)C)losan,cnl, té una lilnsnlja M la visi1a pcrqu~ la 
gcnt pugui dcdicar-hí un 1emps i no estar atapt'°il. p1•r
qul! pugui fer lu visita amb co111odita1 í amarar-se de 
la infom1adó que ofcn•ix l\•spni Gm1dl. 1¡11c va orga
nltzar i dírigír en el seu dla Du11id Girult-Míraclc. La 
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11ustr:1 ca¡1M1w1 rl"alm1rdó f11• púhlk cm límimlta. Pcr 
1a111. JU 110 tlne dadl'S ol¡,1c.:tiws sobre si, pcr a rl'ahres 
ins11tuclc,m;, l'any Gamtl hn sup11s.11 1111 nllau sig11lfk;1-
1lu. ,¡ h;m dohlat o tri11lirat o 11u,,dniplic;11 el scu ufo
r~mv111 11oirn1al, ho Ignoro. N1,sal1rcs, llins la nos1ro 
¡,nllricn. hcm <'sinr 111011 1•s1·rupolosos i h1•m primal la 
11uali1.n sohr'l' la qunmiiat, 

Ar.1 hé, si 111 prrguma 11s si l'any Gaudí ha cslat un ~xil, 
,i(1, en lu rnu'SUra tlr la iofunuarió I l'acc~s t¡uc tinc o 
dossirrs d1· prr111sa nnrionals l fnrenm •ionals. he de dir 
'llll' s1. Si ahans Gaudf rcprcs1·11t;1va uu 151\u o 2~ del 
rccull de prcmsa 1111c es rccull strn1n1111lnw11t, aquest any 
hu t!Sla l ;1bsolutumc11l :id,qiarador. 11'lm11 v¡¡rlat 111ilers 
tJ¡• 11a¡(if11:s dt 1u1cs l,·s revistes ck11úílqucs. divulgativcs 
i rnristlquc"; 1lc 101 ,•I 111611. 11rr no parlar de reponalgl.'S 
ci11ema1ogrii tics. rnrogr.ifks i ~e televisió. He de rlir que 
la majorin 1it'ls rrponr11gc~ de t!'icvisió s'han ítt de 
111n11cra ñg,;,rosa l b~n documcutada, 101 i que· s11vint el 
periorlis1a 110 era 1111 csprcialis1a. L'arxiu del 1¡u.1I cllspo
~em és for,;a impressionanl. Si hcm de valúror l'any 
Gaucli des d'aquesI punI ric vista, ha l-slnl un éxft. 01•~ 
,l'ahres p11111ts d1•visla quamitutim. de turiste5, etc.jo 110 
l'S1ic tn l'D11dlcit111s u,' fer valurarion~. 

A. GON7.AI 1:1.: Em ncgo a l'OlllC.Slilf la 11rcgu11ta an1 J)Cr 
una raó, pn,¡ue jo créc que no es u11a cons1aració ini
cial, sinó que hauria de ser la eonelus1ó dd coHoqut. 
l'cr :1 mi. m,(-s 11uc les pcmocradons o les vfsi1cs, s'jm
posen rlurs, qilcsrions lonamcnrals: 1) Esran més hcn 
eu11scrv:11s cls cdllkis ,k Gaudf ara que abans? 2) 
COncixcm 111lllor l'ohm de Gaurli ara qu,• :ibans? 
Dtspr.'.-5 de co11tcslar a4uesles JJl'l!g11111cs, jv pcrsu11~l
mrnI diría si l'any Ga1111i ha l'SlOI 1111 CXÍI O M. Dir-ho 
previ·;1mcnt és basar-se nom~s en les dades esiadiscí
ques, en lc;1 visiles ... Ja esperaría al íl11al dtl col-loqui 
per ju 1jnr si ha estn1 un éxfl o 110. 

D. GIRALT-MlRACLE: Esric tl 'arord amh el ltU plantcja-
0\elll, E111r1• els objl'Clius ¡iñnl'ipals 1¡uc l'ns vam plan
tejar d1'S dd primer mome111 a l'any Gaudi des1acava d 
rll-desmon,npolitzar l'admTnls1rJció del gau1Hnis111c. ja 
que algu11s gn111s el 1c11i1·11 mm ,•a exclusiva, i obñr-lo 



a OJts l!ls punis de vis1a, l'1Jordl11a111 ro11·s les forces c¡ur. 
anib inl~Higé.ncia i amh 1n::hall at11ta1, lrar1nvrn d'l,s
rn<liar i <le donar a t1111éixrr Gaudl. 1\11ucs1 o~jcniu 
pensu ~ue es va aro11s.,guir. Els scctors 11ulversi1añs, rls 
cs,urtiosos. el periodisrnc, ds diren•ms gaudinismcs 
cxiswnts, jo cree que IOlS han 1h1gut un lh,r a la taula, 
a la clíscussió i a In rcíll·xió. 

L'allrc objec1iu principal qilr d(•s ,M primer moment ens 
vam pmposar no era <1unnti1m1u ni nmh m,•nys. Jo m1ía 
mult dar llll<' si uli-ricm quallra, 1 imcHigh1cia. ti11drie111 
la re,1)í>Stn que en a,¡u~t 111omr111 ncct•ssilavcm. Com 
que ll'S promotíons turis1i4ucs que s·cstan íeul lins ara 
són rnolt de Jilrrfall, havleru de hu,car una urigioalital 
allunya1la <le la ti¡,il'a puhlidtat promociona! com la que 
es Fa del País Base o de l'Akania, i més oriCJ1tada dc.-s dd 
punt de vista de la historia de l'an, la historia de l'ar
quirc-crura_ i la Kultura (c-scrila amb k), Pcr ianl, ja fos 
amh la m1ivcrsita1, les cscol<'S, cls 1011r npcrnrot:~. cls 
espcdalisws o ds 1irofa11s, el que-CJIS propos11vc111 era 
obrir les pones de l'olira de Uaudi i propiciar 1111 Rpro
pament intrl·llgcnt i scnsoñal a l'obra de G1111di a ¡rnnlr 
drl bis 11 /¡is. Aixü ens va permelre ampliar la llista d'es
tablimenl5 que h~bilualmcm sún obens u la visita públi
ca. Cum que l'any Gaudi el vam preparar amh quatte 
anys cl'an1clació, vam traciar amb tots cls propit1aris de 
l'ulm1 ele Gaudl per 3l'OOSl'gllir fer visitabll-s cls seus cdl
firis. Afxi, a mrs de poder-se visimr la Sagrada Pamilin. 
la Pedrera. d Pare Gücll u la tñpt,1 de la Cul/mia Gücll, 
hem aronseguil abrir lrS portb de la casa BatJló. Je les 
Trresianl'S, de In casa Ykens, de Belll'Sguard, etc. Al1uest 
viure. veurc l entendrc. aqucsl eslogan que varo fer ser
vir pñmcr a l'cspni Gaudí. el vam intentar frr anihar a 
wt arreu. La pre1nsa cstrnngcra va dt'Slatar jusramcnt el 
fc1 que no no mes ofe_ricm cl Gnu11i que jn l'S pnt visitar. 
Per altra banda, ks visites van scr rompkmcnladcs amb 
artivítats: pcr c:.xernple, les escolcs a la Sagrada Família; 
l'exposídó •An i disseny, a la Pedrera: o el centre d'in
trrpretarió del pare Gfü·II. l'er tant, hi havia un plus que 
110 exis1ia :rhans. 

La n-spos1a pera mi m~s posítiva ha c.rat la de la ciu-
1a1 rle Barrelo11a. Barcelona. ge11t de Cat-alunya. i també 
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multa gcni d'l:spanya e~ h~ visirn1 gnidts a 11110 hunn 
col·lahornlic\ <le mcce11a1ge amh el Cnm· IJtglés i la 
seva agencia th- via1ges, Nu h,·111 díspusal de grans 
11unn1i1a1s Cl'IHIOl1tfc1u,•s sinó (jUl' hem 1ing111 l't•nnl~la~
mr. les gan~. 1 el minim equip pcr poder dcm:rmir 
1,atrodni í rncc,•11a1gc~. Aixó. ajun1n1 am~ la grnn hola 
de neu de IL-s activita1~ de 1'a11y Gaudf. l'lrn fe1 ¡iossi
ble. Per 1aot, 1~cr a mi l't'.l(]L ha esta! la pa.nicipació de 
mohs ~iu1ad1111s de B11rcrlo11a 11ue 110 vis11ilVl'n Gau(ll 1 
aqucs, any hn hao l\•1. Tambl' l'cxit M les escales. 
No,ahrrs. amh rls mestrts i cls cc111res de recursos hc111 
ícl rcunions dl'S de tlos u ll'\'S anys ahans, cada d(ls 11 
tres rncsos. an1b grups de trt-s-ccnls mcstrcs, mo1iva11t
los. cxplitant .. lus qu& era Gaulll i t01li es ¡iodia cxpli
l'ar. Cal <lestacar tarnbf la inlportan1 magnltud 1lc la 
rcsposrn del turismc estrnngcr. 

Un ahrt tlltjeci i11 de rany Gat,di era evitar un Gaudi ttn-
1mli,La1. En aquest scntlt. s'ha í111pulsaL a Maltiró la 
1tcon,1rucdó ,de la Cooperaliva Matarnnense. Nomtls la 
dimimka de l'any Gaudi podía pmpiciar nixll. S'ha 
donal una ~mpenta, no sé si ol1stacul itiadnra o af~vnri
dota, a la Colonia Gíicll, sí més no pcr morivar i f1•r 
vcuw la seva i1111ion/111l'ia als seus hahltants. Tnrnbé 
s'han recupera! cls jardi11s ele ca l'AnigUl';$ de la Poblo tic 
Lillet, 11uc és un r.icó de 111611 pcr<lut en una coman:u 
deprimida on lrtingú mai no s'hi a,'Usla. 

Peri) ja us he dil 11uc a(IUCSI -d 11u,1111itatiu- 1111 l'ra d 
nostre principul nhjec1iu. Des ilcl pñmcr momcnt cntcnl
cm que havicm d'uít•rir yualitai. On s'h,1 vist 11uc no lwm 
baixa1 el Uist6 és amb lrs ex¡¡oskíons. Pcr l'Xernple, la 
del Tfnrll. una exposidó •dura, dt:dkada a la l'l:!-'t'rca dr 
la forma, a l'e51pal, a ia geometría I a la coosrrucció: o la 
MI CCC:ll, 1111:11 rx¡msicltl dt tesl i111rryire1adora sobre 
l'U11ivers Gaudi, 1111c d.cfugia els lopil-s hallinrnls tkl gau
d:inbmc; o la d' «An i disseny,, amh 90 peces ruai no 
concentradcs j untes ni en vida de Gaudi. 

El crnteaari ~lt Gaud(, ara ra cin411nnta anys. va str 
minimament ,:elcbrat a111b una cxpusicirí t¡uc quutrc 
en1usiasies que,·~ deien Amics de Gaurll, en Mar1inell 
i la seva colla. van prrscnrar al Tfrwll en unes rir-



cu111sra11d\'S •cco11bmlques i politiques- g\:ns propi
cie~. l'raciavcn ,k rellao~ar Gaudi fenl aquella intpor
t:1111 cx[!osirít\ a base de q11;11rc forngrafks i quatrr 
f"errós, amb !(uió de Prats. fo1ograffa d\• Catala-Roca. 
mmuatge de Sosires Mal11q1wr l arra11jamc111 ck l'Oriol 
llohigas l d't.'11 ManoreJI. que acabuV\'n la carrera 
nr111t ll nny. Nl11gt1 un t'.ls v~ fer gaire ras I va tenir urla 
111i11irna rcssonilnda mundial. Cinquanra anys després 
cns h<·m rrobat amb u11 allrr cil'lr econó111ir i cultuml 
t sobrero1 mnb un ahre cirk d1• la historia rk l'an. 
L'Europa drl 1900 csia dr 111otl:1. P~rfs presenta d 
Modcmismc n tOr1 i a rlrct ni Gran Palais. A LoudréS d 
Vic1orla aud Alucrt Muscum rccuµerJ 1•1 Modemisme. 
1 alxí ¡tndric.m anar a Viena, Glasgow, Nancy, Riissia, 
Joha1111t!Sburg. sense ohlid;rr l'I p1•1i1 Morl,·misme tfrls 
pa,sos escandinaus. El Mbde.misme gaudcix d~ popu
iarital u11lvrrso1l amh revistes i llíhrcs a rrcu riel món. 
Err aquest cicle. la indiscutible figura cimera d'A111oni 
Gnudi, no sé si en dc1rirnc111 o no dds altres moder-
1tistcs i111porta11ts, esta prescnt. Cree que quan la gem 
camina pcls carrcrs de Barrdona. en el Quadrat d'Or o 
a fora d'aques1, a l;r recert·a d'obrn d1• Gaudi. s'amara 
de la historia de la riuta1 i de IUIS els seus arquircncs. 
El bus 111ristíc hi ha rnnrrihuit ja que l'hcm encarrila! 
per fer la ruta de Oaudi i t i Modcmi~'lnc. Ht,iu rnnver-
1i1 les obres cnhrla.1s de Gaudi i dd Modembmc en 
¡1arades d'a11ucs1 bus 1uris1tc. 101 aprofin1111 un servd 
que ja 1cnia la l'iutal i adeqoanl-lo a la rula. Es un 
cxcmpk que 110 voliem inve111ar noves i11fraesmmu
res. Tampoc varn crear mes cstacions de metro. pero 
toll'S les que. a la pan alta tcnicn obia de Gnudi les 
vanl senyalirtar. 1 va,11 aprotitar els recursos de 
l'Ajunrament de Bam•!ona pcr senyaliLZar el pare 
Gikll i racilitar-ne h, visita, que era lnaccessible pels 
111risccs. Tnull¡r varu aconstguir de la Oiputació de 
Barcclu11a, cuHauoradom emusiastn. la srnyali1zacró 
de les ohres de Gaudi fora de la ciu1a1 i qur cslan a la 
proviuda de B<1redo11a. 

Tot nlxh ja ho cxpllcilvcm tres anys abans r11 un~ 
[!11gina web. 011 hi havía el calcndari dr les exposi
cions, deis symposio. deis sen1inaris fr1s pcr les urti
versi1a1s, 1 on t-s veia que la celeliració de l'any Gaudi 

seria plurnl 1110 no@'s 1.uris1ica. P\'Ti> jo rrec, i ai1<0 hQ 
atrihu1m a1 la 111a11cra de treuallar nostrJ. qut hem 
rnccnal nmh líl irtca d'oícrir <¡ualiiat, amb lá Idea di' 
lrttrtar ds usuaris eom a essers i11tcl-líge111s, en donar 
Fatilitats p,erqué coheguin rl nostre programa i vin· 
guin a Ba1rcrlo11a. 1~, n•sposra va ser <lr c¡uasl si~ 
mili•ios ,lt persones 11uc va11 venir a Batcclon.i i vui1 
milions ri11c-ccntcs mil pcrnocmcions. L'any omcrior 
uomés va111 .ser 3.200.000 turistes i 7.900.000 [)cmoc
tadons. Ens vam rcuaJr amb 1ors els tour optrarors. 
,11111.J ks ul(encks de viu1ges. Vam ln'hallar colze a 
colzc les tr¡,-s forces de promocíó i turisme ['Tudsme a 
Bartrlona. c¡ue sc\n molt hons: Turismc dr la 
Grnerallta1., qur sóli boos pcró 1¡uc només 1ene11 8 oíl· 
dnt·s; i Tour Espnñn, r¡u1• tc,w11 96 olid rws arrcu del 
mó11), Oc la scva mir vam promodonar l'a11y Gaudl 
amh cls rn,ur opt'ro1ors i les agencíes de les principa~ 
capiials europees. princi¡raltm:nt Al1•11mnya. Fran~a. 
ltálla, /\ng'laterra, Japú i E_~tats Ulllts -pank ulam1e111 
Mlami t Nc1v¡¡ York. Gom 1¡ue rt•niem un programa h1•11 
anicula1 i cree que ofcrient una ofma atr~c1iva. s'hi 
van engan:xnr lots. En primer lloc, cJs llistúriadors dé 
l'an i ac¡ucSl lipllS de turlstcs que es diucn t'Sludiosos, 
1¡11c són cl:s que es preparen d vialge I que Uegeixen 
llibrc.s. l. c•~id1•nc111~11i, el turisme índivldual qur vrnia 
a la recerc:a de Gaudi i sabia que era una oportuni13( 
única dr rnneixer Gnudi bis a hi~. 

A. GoNüiuu: Tot el que hl\S dir 1u són els aspcncs 
posi1ius, i 1:ncara n'hi ha mes, Pero jo he let dués pre
guntes I nu m'has conwsrnt Els 1•dlfiCis de Gaudi CSliW 
millor o pitjor que ahans? Vull dir cls lle Ga11dí, no 
aqu1•lls qui: diem 11uc són de Gaudl p~r promocionar 
zoncs !lcpnlmirlcs. r¡ue ja m'cstil h,'. 

D. GrRALT-MIR/\CLE: Aquesta preocup11ció la tcuiem tu 
i jo ahans li rlcsprés <le ra 11y GaUdí. L'ofi<.'ina dt l'any 
Gaudí s'ha tancat. ha dc5aparcgu1. 1 ac1uells teléfons 
i aquella p.agioa wch ja nu l'atén ningú. És una cosa 
dificil d'cx.plka r. Pero la ¡,reornpacici meva cap al 
patrimoni de Gaudi és evidco1, l és la matd~a que 
tenia fa qu;rtre anys. en o1qucs1 itmhit, cree que hi ha 
u.n aspec1c positiu i un aspl'Cte ncga1iu_ L'aspene 



posl1iu és l'apreciació cuve.rs el pa1rimoni, 1ant dt In 
11om11 rlurndanía ,·om de le:. noslrcs l11s1imdo11s. lfi 
ha hagu1 una sensibilira1 rnolt mes grnn ca11 al fc1 
gaudíníi1 1 una pmtlsposkiÓ a subvcndonar. a con
servar.~ ajudar. a donar rnrili1at als 1í1ulrrrs prfvills i 
pliblics, pcr tnl cl'assolir el 11us1rc objectiu de no pro
vocar lnvasíons í desgastar l'ohra de Gaudl. Els pri
vats que van ohrír les srves pones van t',•r un par1c. 
A l'any G1rndí no lmn iuvcnta1 res perque no teníem 
gai~s dine_rs, haviem de cercar-los. L'lnstillll del 
Pn1sa1ge Urba, a aqudls purticulars que van obrir les 
seves portes, eli va pemit'lrc cobrar una cn1rada, peri> 
1cnin1 en comp1e que revenía en la restauracíó i ron
servació del seu edlliri, 

A. Go~'7.ALEZ: Qui hu ronlrolu .ilxo. qui controla 11uc 
rcverteixi? 

D. GIRALT-Mnt~CLF.: L'hmíiUl del raisa1gc Urbá l's 
munic:ijl;tl; per tant, dcu ocupar-se dt la ílscalítzarfó. 

A. GoNlALEZ: Esl~s tan convc1l~ut i bo has fer tan hl'. 
Tl,e í~licitat, i bo tumo a fer. Peri> una cosa és com ho 
heu ftl - i cm: que llo héu fe1 111a¡¡ullicamcni-. i una 
altra és si tnts cls objecti~. no d~ plan1cja1s. slnó rls 
possibles, s'han aronseguíl o no. Lts in~litucioos han 
descohen qúe Gaudl servia pcr passar ~e x pc.mocta
cions a rriplkar•les: aquesta paraula horrorosa que a 
mi cm sona sempre a mast11rbació, ja que m'imagino 
¡•Is turis1es fenl coses que 110 han de fer. El turista 
donn. pero aqui a mes de dormir, pemoc111; ves a saber 
qué faran. El cas t½i 11ue hem pnss:11 dr 3 a 6 miliuns. 
Aixu es d que han descobcn. Pero que s'ha de resiau
rar, ronscrvar i garantir el fu\lir de l'obra de Gau<li, no 
ho han dL'litobcn, no cns cnganycm. 

D. GiRALT-MIRACU:: Aquesta és la frina que hrm de fer .ara. 

A. Got.1.Álf.z: Reunits entre tecnícs no rns podl'JTI 
enganyar. Les au1ori1a1s nostres no han descobcn la 
11cccssilal de protegir, conservar i garantir. llan Msco
hen que era un negot•í. 1 molt míllor si era rxplmat per 
una pcrsqna ágil i in1el•ligertr com ni. Aixo es el que ha 

descohert fonmrnc111alrnc11t 1;1 11ostn1 dass,• ~iilgcn1. És 
la 1ucva 01ii11ió. cvidc111nm11 no µretenc ten ir la vcri1a1. 

un alLre Mls aspecrcs era cooservar eJs ccllficis. Jo erre 
que arrnn de t'·any Gaurli no rsrnn mes h<'n 1:1111serva1s, 
ni 01011 rnenys,. l.a ras11 Batll1l. ja 11ué l'has 111~11d1J11at. 
a mí em fo mol ta llimima, Cal rccordnr com es visita
va la tasa Ba1Jlló. qué vdcn rls turistcs de la ca.sa, com 
s'ha conservat, que els explicaven. 1 dcsprt'.s. corn 
renen aqudlei, instaHacions, provlsionnl~ tJ no, rom 
han fcl la lm;ral-ladó eli:clrira, nmh 11uin poc gusi, 
amb 11uí11a .... Oeíxem-ho a11ul. pero jo cree que l'auy 
Gaudi no ha aíavuri1 cJs altrcs cdificis. 

Jo tirlc dos l'dificis sula la rueva n;sponsahllitnl [es 
refercl.x al Palau Güell i n la Cñprn de In Colonia Gilcll. 
mantingms 1 gestlo11a1s pcl Scrvei del Patrlmoni 
An1uítecronir Local M la DipU1acló de Barcelona, diri
git per A. Goimilcz] . Al Palau Güell hem hagu1 d'cs
pcrar que acahi l'any Gaudi p~r comcn~ar a rfsta11rnr
lo de vtrilaL IDu.ran1 0q11c,t any jo lw ringut prolile
mcs greus. Va caurc una p~drn que no V'd matar nlngú 
prr t"asualita1. Hem hagu1 d'espcrar que acabés l'any 
Gaudi per rorncn~ar a prcndrc mesures. Pcr lant, a mi 
t'any Gaudl 110 m'ha bcn~fkial eo absolul. 

D. G1RAlT-M1RAt1.E: Només una pregunta. l.a restaura
rlo s'hauria fet Tgualnwn, arnb any Gaudi o scn,c? 

A. GONZ,\t.EZ: 11 tant que si, 

o. GIRALT-MIR,',CLE: La W\13 adminístraríó ja cls 1cnia 
n~sígnats aqu1:srs diners1 

A. GoNZAu;z: 11 ram 

D. GtRALT-MIR.Aa.E: La caiguda de la pcdrn va propiciar 
alguna cosa? 

A.GoNZALEZ: Es 11ue sóc funciunari. 

D.GIRALT-MmAil.E: No, no volem que él lrt1Juin el cimec. 

IAutA ~Clílllli<A AC-IV UAlml. OlnN ILEMI 1 



A.GONlAl.ti-MoRE~o: L'auy G:sudi no lm hcncflciat. 
Deixa·111 que el comesli dºaqucsra 111ancra. 1 cu d cas 
dl' l"csgh'sía tk la Cnlónia Güell 1ampoc. Tu saps moh 
b~ (fUe la resiaurarió estava plantcjada. Tols els c!ine.rs 
11uc jo he atonscguít dimn• 1 fom t!,· Cn1nll1nya jo 
cstavcn prtviamcnl pac1ats i aconscguits ahans M 
l'a11y Gaudl. lltm ;1cons~g11il ac;il!ar l'auy Oautll com 
1km pogut. salvaot cls compromisos que vam tcnir 
nmh tu cl'ohrir al 11uhllc, de la míllor manera possíhlc, 
per6 ha rsrnt un entrchane. Hcm hagu1 de parali12ar 
ntohrs coses ... No ha r~tal posítiu l'any Gnudi en 
aqueS1 scnril. i no l-Slic c•n comra (le l'any Gaudi. nf 
molt me.nys, que nu se nt"intcrpreri mal111ucm. Quant 
11 la conscivadó d1·ls edilicis, s,jc pessimista. Cn:c que 
l'any Gaudi no ha s11pusa1 una Se!1$íbilitzacio c¡ue 
ajudi if conservar ;iq111·sts cdífkis. Quam a la scnsíbl
lltzadli suti11I, u al coneixemenr púhlít•, no ran pro
rcssional, 1k Gaudl, ju cslk d'acurd amb tu a valorar 
l'esfor~ que hcu fél d'ac011seguir 11uc cls 11c11s s~pi• 
gm•n qui crn Gaurlí i cmn 1rcllallava, Jo s11c un ad111i
ra1lor. 1icr excmplc, del taller de la Pedrera. Tu ho 
saps. nt't•ntusiasma lot alió. 1 jo scmprc he di1 que no 
hi ha d'anar la canillla, sine) els estudiants d'arquiter
tura, Les escales d'arqultcclura avui dia són cls rcdn
ll'S de la lnc11lt11ra, de la ignoranda i , pcr tant. els 
estudíants d'ar<¡uítt•cturn hí hauricr1 d'anar. no ds de 
primer siuó cls de dll(tUl'. perque abans que sun ín 
sapiguc.11 alguna cosa. Peró 101 a1111est t•sfor~ magnilir 
que bcu fet, a mi cm fa patir t¡uan vdg el que cb mcs
trcs, cls monltors, tls guíes turisdcs o els 1,rorcssors 
universitnris cxpllc1uc11 ni$ ncns de l'csglésia de la 
Colllnia Gilrll. .lo els escolto i pcnso: pobre Daniel. 
Abco nu Ita servil ,,cr a res. Els marcixos topics, ks 
matcixrs bestiescs i ro111crirs, Crdcu-nw. la clivulga
dora miis imponant de pn1rimo11i de Gaudi pcr als 
nen~ és la PilMin Oayi>s. ·rot t'I que ha dibuíxar la 
Pilarfn és el que els nens s.1hcn, les r¡ua1rc hestieses 
1¡uc expliquen cls scus llitm-s. Le~ animaladt•s d':1-
qurst lllbre, no recordo tk qui és el lcxt. l's el quc 
s;,1,cn cis ncns. 11'.S mes. Ja no 1•11tro en d capitul de 
Gaudi de Les Trrs 81·sso1tt'S ¡ierr¡ué ,n'hc ncga1 a veu
n•'I; no sé ni que expliqu(!n .. 

Contrast 

Tot l'esf'or~· que 111'11 !et jo no el carro. no d vcig. ouant 
nis unlversliarls o prul'cssiunals. jo que cm prrllllVif que 
1111 deis grnns mi:rlts de l';rny Gaudi ,•ra havcr i11crc-
111cnlal el 11ivell de conelxcrnent, hi ha hagut do:. (-sd,•, 
Vl'niml'tlfs a llllinla hora de l'any Gaurll <1ur m'ha11 Oci
xat molt p1t•rpl,•x. Un. 11m• rls i111cHcrmals. que han fir
ma1 cartes tlí<·nr-se a si ma1cixos intcl•ll-ctuals. han 
t!cmostrat 11uc no tcncn ni idea de c¡ui 6 Gaudi. En e) 

cas de la Colonia Güdl han deíensa1 t¡Ut' t-s una mostr~ 
de In h111nilitat fran~iscana de GaudL Atrcvir-sc a dir 
11uc Gaudi 6 un ¡¡ersonalgc humil tlemusrm ñns a quin 
nivel! no s'han assabentar de res. Alg11ns són ca1cdra
tícs univcr.;ltaris: l,unhé hí ha aristócrares avorri,k s r¡ut 
no saben qui-frr, pero hi ha catl'dratiC'S. Que li diguin :i 
la casa Bat lló o a la Pedrera, () ,,uc m'bo dig\Jin a mi, o 
a la C'olonía Güdl. si ~ una arcIuitec1urn humil. scnzi
ila í franc.iscana. E.~te.m pervcrtin1 la figura de Gaudi. 
D'altra tiandn. la gr.in aponactó de l'F..mila d'Arquitcm1ra, 
oo va tstudiar Gaudi, rs a1.¡ues1a. És confo11drc l'o¡iinió 
públíta muudial respNtc a la pa1~mítat d'aqul'St mOtls• 
trc de gra1accl (fa rcfcr/:11da a un su1,osa1 prajcnc de 
Gaudí M for un hotel a Ncw York, rccentmtril dcsco
bcrt. t\cau.i l'any Gaudi i rL-sulta que 11'5 forces intcH1•c· 
tuals de Caialw1ya el que donen de si és aquesr UC'SCO· 
udxcmcnt hnual í a111u•51.1 confusi<l mundial. Hcm 
hagut de p:issar la vcrgonya muntlial 411c uus arquttec-
1es, 11ue han mudinr a In matcixn cscola que Gaudi. 1 
que han coinridit un ,any almenys, s'atrevcixin a portar 
n Novn York a1111ell monstrc d'cdiílá dient que alfó era 
tic Gaudl. F'Cr l'nmur de Déu. Uavo~ és 11uan pcnst'S: dr 
que ha ser,,ít 101 ~ixo? PcnseuHti i dcsprcs diguem si 
l';my Gaud·i ha cstat un cxit o no. 

D. GtR,\LT-MIRACLE: La ¡,ttS~lllacló dtl projtc1e de gra
tare! de Ga udl a Nov11 York es va fer al mMgc t!cl pro
grama de i!any Gaudí. Es una lnstin1ció dt Catalunya 
que el vn ,,,onar pel scu rompte. 

A. Go11rt.At.El:: Sí no t'cstic acusan!. El que cstlc <licut t's 411e 
si l'auy Gaudi és 1111 hHromrt~ prr veur<' 11u~ M ¡,assat i 
si el coneí:(e.mcm continua scm cl nmtcix • Lt-s Tr<'5 
81.'SSOlll'S, I¡¡ Pilarin Bnyés, l'~otel del Ma1amala ___ , lla-
vors j(l mí~! l fll!ltSO: pobf't' Daniel Gimlt-Mirade. No ha 



S<'MI de rrs rm ac¡uest 1$ÍOf\ bruial per aconst"guir que la 
gcnt sapiga nlgunn co!ill més el!• Gau!lf. Gaudf continua 
scnt l'cuauwrat del nwquil/u. a11u~ll a qui la P~11ila M11rcu 
il diu que no .... Aixó bcJ br viscüt en In mcva oim. lle 
npmfir-at t'any Gautlí. pms,,r, 1 haig d'a!P"rlir-L'ho ~r.io
nalmen¡, ¡>err¡ue mira que fa anys que n\ 'hi dedico, prrñ 
mal m'havia con!¡agrar tan intensamenr II Gaudí. Tu m'hns 
vi~t ¡¡ llli ;1m.11. he putiat les m1·v1-s filtl'S. La gran 
cJesil·IUSió va sc.r quall In meVll filia de 9 ant-,. vdcnr cdi
fi!'is. qm• ara diuen que són de G;tudi. t que quan jo i:stu• 
diava deien que ere11 de Berenguer, tOt ro111empla111-lo~ 
1•modonada. efe cop cm mira i 1•m pn-gunta: és v¡•ritat 1111e 
l'Slava cnnmoml d'aquclla scnyurn de Mataró? Pero, 11uc 
t'han cxplicnt de Gaucfi a l'cscola, lf pn-gunio? íloncs 11uc 
1enía mal gl'lli. que cridava d~ guard1'S, 1¡uc l'St,1va crw
morat d'una se.uyura que nó l'rstimava, pero li <¡uéien els 
m<K-s. Ab:o k et que Jo he vis<·ur. 

O. Guw.r-MIRAcLE: Jll numé. voltlria r~r u.na r.:ncxió 
sobre l'l qur ha llir l'Antonl. a 11ui com•c des <le fo JO 
,inys, La leva defensa, rompromis i idt:nrilkadó a.ulh 
Gaucfi és cvidc111 <¡ue hi és d'ahans i 1¡ur hl será molt 
dcsprt.S de l'any Gnudi, Pcr i,tut, l'ony GaudJ és 11111·pi
sudi cll a4ucs1a h istória. Si prcncm nom¿s el 10% del 
4ue hcm fN, cl!i rcsullats són prou bons. fclll una 
minima re~apitulació deis 90 llibres p11blica1s -és cvi
dt•nl que també hl ha moti~ palla- troharcm lllltrl'S 
inlcressauts, d'cstudiS gr()nte(rics. d'tnf'ografia, ele. Pel 
<1uc fa u les r](posirions. hem rl'csmcnrar 1l<111rtln pri
mera que va fer la U11ivcrsi1~1 Obma. sobre l'cxposi
ció de Gaudi a P~.ris patrocim1da pcr GOcl 1; la que s'ba 
íet al CoHegi d'An¡uirectcs; la del Tlndt. l mutis deis 
cursos ~ue s'han i:mpartil des de la Univer,irat {lmpar
lits p!:r Goméz Serrano, Claudi Alsina. l'cc¡uip dd teu 
gcrmii (t'an1ultcc1c José Luis Gu11z~lcz Moreno· 
Navarro] ... ), Jo nt-c que hi ha bagur basrants comrihu
rions 4ue si no arril>a ¡¡ sfr pel de(onador de l'any•G.1udí 
ao s'haurieri ma1criali12at. El 10<\I¡ de puhlicacions que 
salvem. mé.~ el plus e(¡• projN-rió in1emacional de Gau1II 
aconseguil, contrihu~ix eviJc11tm1w a la visita 1uri:ni
cn, ¡>cri> mmbr al rrcondxcmcnr de la ligurn de Gaudi. 
El fct que l:ll aqul'SIS 111ou1c111s bi hag1 una paglna weh 
on hl ha les ¡1la1lll'S. cb al~a1s, la historia de c-.irla e,un-

Contrast 

rl la swa nonologia , ds arr1uiltCll'S 11uc hi han tntha
llat, etc. (>s u111a contribucló prl cantó cultuml que 
m•saltrcs llavi1:m 11ri~ritza1. 

íl'ahrn ba11d:i. cree que hn\lrÍfm dr pft111L1:jar un ahrc 
deba1 c¡ue rn ,losé Luis i jo. en tlles d'una orasió, hcm 
posat ~nitre In iauln: 11uin t':I el s('L'rct d,• l'cxh de F"dn~. 
Londl'l'S o Novn York nmb les graus cx1,vsicio11S? Hcm de 
propiciar 1¡ue un públic in1cressa1 visili. el cultc i l'ru1rc. 
Jo m'I' que Elltn·rlona no ha de rc11untiar a ser un 
reclam de ¡iubl ic, pero rl que tampoc poi rcrmndar es a 
la preservació, rcstaur.1ciú. con!fi.•rvació i salvaguarda <let 
Sl'U ¡mtñmoni. A11ucsta mena d'cS1kvc1limcn1s podru ser 
úlil5 sl S(:rveixtm pcr dt-svcLllar ta nostm consri/:ncin -la 
del, proplcrnri·s, inslituduns l i1ts1.i111dcs d'opi11ió-1¡uc 
no p11dc1u u-ausfomrnr üaurif en un ¡,arrirnoni fungihh:, 
sinó en un 1mt nmoni perdurndor. 

J.L. GtMENEZ·FR01•mN: El que CSlii planttjant Amonl 
Grumíl¡•z I el que rcspun Daniel Giralt-Míruck nu 
entra. el\ cont.radirció. Us proposn un exercicí Jnl'.ntal. 
En lloc de Gaurli, parlt'll1 de ílalí. Quun un person,uie 
!l un artista es ,onvcndx err mlte I se li dedica un any, 
es generen ac:tes ncndi·mks rle grnn nivcl1 i puhlica
dons imponamlsssimcs. Amli OaU ru1111J~ bi hauri, un 
allarr de hajauadcs i tl'ohjcctcs horrorosos, lo wrsíó 
ru!!s patMca i indigna de la ratsa cultura CJtll'SII mm a 
consunüsme í com a excusa per via\jar i fer-se una 
fo10 cnrrc paella i paella. És moh dilíl'il fer un Judici 
de Vll1ors I poder dis1i11glr rl'u11a manera lranr¡uil·la i 
ol¡Jcrrivn l'l que són aponncions ,·ulmmls nc·Jrlcmiciuts. 
i, pcr ianl, mirioritilrks. 1icri1 que scr.11 imponanls pcr 
a l'análisí, l'cSILUdJ i la comprcasió tic l'ohra d'un anis
ra rlr1em11nat. del que ~s un frnomen de masses arlar 
pcls mitjans d,e comunicació. La nrJstra !'unció, cmu a 
arnrlemks. ~ mnservar ul rap Fred i mcnysrentr le~ 
bajanacJcs 11uc s'horl dlt de Gautll (~uc si era fra1rclila
~t't, hnm11scK11at...) pcr1111c nn pml,•m ronrrolnr tls 
l'c11bm1•11~ de 111,1ssd. la mlttíkacitl. Pero 1amhi\ rns 
corrtSl)OD rccu,né.ix~r les coses r1uc es fan be. 

A. GoNZALEZ: Si, pero dcixa'm que tomi ;i dirigir-me a 
Daniel. To, el qui• lwu fct a l'any Gaudi cm semhla hcn 
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í1H1•11ciona1 í posslhlemem u11 i:xi1. Jn nv esrava disc11-
ti111 rl qur heu fer, nomcs cm prrguntnva rle qur ha 
srrvi1. que rs n1ol1 difrmll. De l'organlsmc de l'any 
Gaurli, no ~ahria dir-1c l'1'> que cs1igui malnmcnr. 
Nu,ucs critico havcr eunlia1 -ja t'ho vaig dir fo muhs 
anys- alguncs ex¡Josirions a persones " a méntalirats 
amb lrs 11uals jo no rnmbregava en ahsolut. A parl 
d'alguoes objerciow; qut l'hr fct, en co11jun1, l'any 
Gaudi, mm a lnstirndó. ha esrnt un hll. Pero el resul
lal s'ha de mrsurar valornm si es ~onserva millar el 
palrimoni de GaucU i si 1·011cix mlllor Goud/, al mnrge 
de la vos1rn imcnció i de la vosrr. ícina, Jo trobo qllc 
no es vcrila1 c1uc s'hagi millora1 la con~crvafió ni qm' 
es con~gui millor Gaudi, 1 ti dirc pcr 11ué. S~gons 
dadcs que IÍIIC de la blbl.lOlCl'á dél Col-lrgi 
d'Arquilctlrs, l'any 2001 1 L002 s'han im•remcnta1 les 
obres sobrr Gaudi en mes deis 90 litols que dius tu. Em 
-<embla 11uc són 150. 

D. GtRALT-MIRACLE: Nn, una cosa són llibrcs i una altra 
ptlblications 1 gules. Tot s,ln 1 50. 

A. GoNzAI.EZ: Si lll agafcs ks 150 .e) mcu gcrmll ha ÍCI 
l'esfur\'· quanll'S OUl'l'S aporten alguna tusa rlova? Es 
rcducixcn a 10 o 12. 

D. 01AALT·Mli1AC1,~: 0 sigui, el [()(lb, 

A. GtmzALEZ: Sí. Aixo ja es fmponan1 en si maleix. 
pcró saps el que és dccc1Jcdur7 Que iomcs a llcgir 
nutors que han puhlfcal dtsprés d'nqucstes aporrncions 
1 cominucn ignonint-lcs. i\ixi> cs el grcu. 1 no die ara 
noms pcr no oícndrc a niogú. a111urs i111porra111s i 
bum,. Ja no ¡,arlo de la ¡(cnt. de les masscs: parlo en 
l'iimhit lntcl·letmal, IHOfcssíonaJ l acadcnlic, Que no 
cus llrgim cls 1111s als altrc.~? Que no scrvl•ix de res d 
que publi1¡11e.m? No hl ha hagut 1raspas d'inl'onnació. 
Cadascu ha 11ublical d seu i ja esra, 

D. GIRALT-MIRAO.E: i\ixñ pnssn amh Gaurlf ¡ amb lOI, flO? 

A. On~iAL~Z: Si pero estcm parlanr de l'any Gaudl, Jo 
m'hc decchu1 1•11 ac¡uc.-;1 sentil. To1 aques1 esfor~ ,1uc 
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s'ha fc1, eJ lema ue la g1·01üetri~, de la fonna.,. 1111 h~ 
1rnspassa1 les frontcres d1• l'Exposirio [del Tinelll. 

D. GtRAJ.T-IMll\ACLE; Ja arribará 

A. GoN7.At,EZ: Po1ser ha passa, 1wr lemps de l'aqy 
üaudl com perjutjar-lo. Avul dia, a mar~ de 2003, crer 
11ur s'lrn r,,, un c.,íor~ magnlfk, pero ... 

D. GrRA1r-l\ol.1RAcLE: La cosa mrs grnrifirant pera mi ha 
csrnt rebrt· de diíen•111s 11u111s rlel món informarló 
sol!re aque·sta exposicíó. El llíl!re d'aqucsta cxposirió 
fha publka1 en angl~s. ,·;nalo i rastellir. Ara sonlril un 
CD que rL'!lurneix roks les pcHkules i les iníogfllfks, 
En rclació amh ahrcs llihrcs. hi ha molls edilors, rom 
tu saps, 11u,c només han canvial d tito! i han 1on131 a 
publicar els queja 1enfen. pero contra alxó no podem 
fer res. Tot f aixb hi ha hagut cem-s contribudons qur 
t rtc, es la ~ensadó que em fa, que si que arribaran a 
fruir un dia o un altrc .. El més im¡rnnam es 11ue en d 
ranquing llels grans arqullecrrs del segle XX ara no 
s'omet ni s 'ohlida Gaudi. 

A GoN'LÁl.liZ: Jo cree ~ue Gaudi ja hl era abaos, Daliicl. 

D. GUlALT-IMtRACLE: És ¡iosslblt, ¡,eró amb 1:auy GaudT 
hl ha hagui, pcr excmple. sis mil aniclts publicats a la 
premsa escriia mundial. 1 quasi S.000 referencies 
noves a ln1eme1, amb lopl\'.S o sense, pero pa.rlanf de 
Gaudi, íncloenl-hi la página oílrtal de la rimar M 
Barcelona ,que ex¡ilira Gaudi sora el prisma mes actual 
1 11va11,dl. A mrs. hi ha h11g111 repona1ges de tekvisió 
de Berlin, ,de Paris. de la llRC de Londn.-s. A les te.les 
d'aqui si c11.1r hrm in1~111a1 rcconduir 1•ls ro111ingu1s. A 
foro. Gaud i jo és un ícno111cn, 110 el ¡iodem mutrolar, 
.Jo 1•rer qur prr a la con11111ll111 intcl·ICl'IUal, l'any 
Gaudf ha 11rodui1 un!'S 11ua111es contribudons que, de 
ntiQa ell mi,ca, anirnn pcnetraot. 

Ara bé, hi ¡,a altrc.s prOL't!SSOS, mm el de la bl'atifitació, 
que no ronirribuir:i a conH1m millor el stu pcnsamcnl. 
Una de les 1farren.-s inidallVl's és drmanar a la llnesco la 
Jcclaració 1:om a Palrimoni ldt la Humanitatl la totali-
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ta1 de l'obrn de Gaudi, Aixu s'ha fcl amh 111011 bulla 
idea, ~rro a tu, que cis un cstudiós <le Loia In vida, cI 
formulo la 11"gu111a: aixo hcnclidar~ o µcrjudirnra ia 
figura de Gaudi? 

GoNzAtEZ: A Gaudf no el pul beneficiar ni pcóudicar 

O. GtR,,~r-MIRACLf.! Vull dir si llrnefidar.\ o ~rrjudira
r~ la conscrvadó del scu patrinioni. 

A. Gonz:llez: No, rnmpoc. F.s que jo cree que avui dia la 
declaradó Unesco és un lema puramcnl d'elí(¡ucla, 
Lurístir. no tr rés a veure amb el 1¡u~ ,•ra la cart,1 
d'Uncsro, qua u va donar origen a ICOMOS com á insli
mció, quan es va publicar 1;1 carta de Vcnt-cia, cte. 

O. Gnw.r-MLR,\CLE: AJ mcu c_1uc1Hlrc, es crea una ttnvn 
mes cu '1 control de ll'S ini~rvrncions 1¡uc l'S facill 
sobre !'Obra de Gaurii. 

A. GoNZÁl.1'2: illo és writa1. Unesc:o no imcrvr en absolut. 

D. GtRAI.T-MtRAc:J.F.: Les adrninistratíons l11cals. 
aJmenys així m'ho expliquen e.Is rie l'atrimoni de la 
Generalitnt. són moH més exi¡¡enis en les intcrven
rions i p1Crmisos t¡ue si no és Patrimc,oJ de la 
HumanilaL És un grau de liltrat mrs. 

A. GoNZÁl.Ez: Daniel, un és vrri1a1. 

D. GIRALT-MtRACLE: Jo cm .~ el que em dilieo, 1)0 St' <:J 

que pa~. Quan vnm ser a la l'edrcrn i illlc111awm moure 
una pare1. 1 111 ho saps perque ho vas viun> de pmp, la 
Comissió de Pa1rimoni de la G~nernlita1 va 1enir ... 

A. GONZÁI.EZ: Si, jo hi =• pero la Uncsco oo compta 
prr a res en aqul'st tema. 

D. GtR/\LT-MtRACI.E: o·ncotd dones. Com c¡uc (-s una, obra 
catalogada nOStr.t, na .es JJor fer •111alsl'Vol intl'.rvcnció, 

A. GU"17.ALEZ: Tu has prel(untat ¡icr 1;1 dcrlaracio de la 
Unesco. La derlaració de la Unesro no servrix abso-
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lululllcnl 11n a res des tld µU11t <le visI11 tlr la r11nser
vnció rlds erli'ficis. Només srrvl·ix ¡wl tema turisrir. Es 
llllil CIÍtlUl'lil. 

D. GIRALT-MIMACU,: És 1111 valor afrgi1. 

A. G0NZALE7.: És una lliistima, pcró ~s aixl. Es un deis 
tem~s ¡iris q1111ls jo vaig ser rl'ICOMOS i vai!( hawr tlc 
dimitir pcrqu,e m'avcrgonyfa estar en uua instilurió 
c¡uc en coniptcs de vnlorar l'ls edifícis des del punr de 
vista de la scva consl.'rvadó, s'havia convertit en un 
m,•rcadeig d"iI1 fluéneies. 

C. MARrA: És cvldcm que el tcmps dirá que rs •1 que 
11ucdara d'climer, 1k co11jun111ral. de no 1mnsccndr111, 
de l'any Gauili, i que és el que quedaril d'cstruc'tural. 
El que sl que cns falla ~su.na mica de tcmrs pcr aca
har-ho de valorar, El que t's evidcn1 t!S 1¡uc l'i111¡rnc1c 
mediá1ic, aba ns ho ,·omemava e.n Giralt-Miraek, ha 
esrn1 moh JHHe11I. Perú, fent abnracció de l'any Gaudi, 
1 aprofiJant 1•1 ras Dall que aban$ ha esmcnJal en 
Giméne-l-Fromín, penseu qui• en un país com el nos
tre. ric tlc pa1rimonl, amh una personali1a1 imponant, 
l'11nica fónnulla pcr riivulgar uqucst pmrimoni es la de 
l'arly imrn1adonal, l!s la <le !'auy dedica(? Calia cu el 
cas di• Gnucli? Es 1111a pregunta que rransmNo n ro1s rls 
prcscnts, O com ¡ilgu ha com~111at, Gaudí era un fc110-
ruen, íll"'d s'ha QOOSolirlnr, pero plllscr 1111 11 cnlin. No 
hcm rorn>,lul d perlll que Gaudi s'hagi tnl'njal Lot5 d~ 
ah res modem istrs? 

A. GoNZÁU:Z: IPera mi, L'S com sija rs1iguc'ssi111 al raual 
del dellaL, i pcr tantja ¡me donar la mcva n.-spos1a a la 
pregunta i11lrial ~ohre si l'a11y Gaudi ha ,:sial un hil o 
no. illo sé si elra necessa.ri. Només se sap sí cls esdeve
ni rnl'nL~ hnn 1~1;11 positius o 1111 <¡uanja han passat. 

C. MARrÁ: Parlo de la fónuula de l'auy Gaudi. 

A. GONZALEZ: INo sé sí era nl'tl'SSari O 110, µeró viSl des 
d'ara jo 1mhu 4ue ha cstat mol1 hé. Jo coru.idcro l"aoy 
Gaudf un hi t ,des d'aqucsL punt <ll' vista. Ha estal un any 
amb molles aportadons posítives, que ,•unsti. l'~r 1an1, 



nu· n·n1ei1ro qu,· ihagi fc1. ro1 i ,¡uc , 1 no pcr t·ulpa dds 
1ce11ks-ds r1.-sulla1S 110 hlm est,H dr monmu (a In !lar
ga f)OlSer sí) 1a11 e,wrani¡adors cum ~s podieJJ esperar. 

Vuldria (Ollll'Slar la prcgunrn dl• sl G,111di ha edipsat 
cls ahm, mudcmistes. A nrJI\ prr varts. Pri mrr, Gaudi 
no és un modemi.s1a ,¡ue es pugui rnmpnrnr 111111! rls 
ali res mod1-rnis1es. ~ rom si rm prrgu111cssis si ds 
Beatles han ofusrnt rls Sin-x. PoL\Cr si. Pcril é, ciar 
11uc. per printera vcgatln a la ltlsu)rla. cls Btalks són 
cn1alnns. Pcr tant que no rns faci vcrgonya que el 
prí11d11al arquitccw de tot un periode htstc,rk sigui 
ca1alil. 1 111, vulgtll'ln comparar-lo amb els ahré.S arqui
tectt•s de Carnlunya per lions que fossin. pt•ró qm• no 
lcnen a1Jsolu1amen1 n·s a 11c1ire ami, Oautli. l111crt1ar 
cornparnr Gaudi ;1mh cls últims modernistéS de 
Caialunya. drl pritucr a l"úllim, cm scmhla um, cqul
vornricl gravissíma. Al nos1re pab 1enim una ar1¡uI1~c--
1urn impunanl a escala mundial. en roajunt. i un 
arquilccte hnporrantissim en la his1üria dt· rarquifl>r
luns. Per una wgada qui• el tením, no aigualTm les 
l'ÚSCS clienl ,¡ue a(¡Ul·SI lambe ho fcia mol! h,1 fJ lJUC 

a11urll al1rc 1nmhr posava q11n1re ílor.; n unn fn~ana. El 
Modemismc de Cacalunya tls moh imponant, pero no 
té res a ve11r1· ambla tigurn ti,• Gau!ll. Pcr taut,Jo .:rec 
que el que ha f'l'I Gautlí es elevar d nivell de concixc
menl i 1k forna de 101a l'arqul1cc1ura modernista, p<'r-
1¡u(• scnsc di. no tindria ;u1ucs1 reco11cixrrn1•n1. P~r 
lant, Gaudi no ha eclipsat els altres arquitcctes. ans al 
contrnri. Jo. 11ue rom•ixia molts d'aqut•sts ar11uhrclcs 
tlr tercera fila p1•r1¡ur 111'havi:i dedica( 11rolcssional
rnem a estudiar-los. dela: quina son. a<1ucsts han 1>as
sat a la historia gri1dcs a Gaudi, 

J.L. GIMENE7.-FRONt1N: l.a 111l1urn catalnnn té alg1t11C.\ figu
íl'S ullivrrsals \JUC s'han ,te ¡uvrnociuuar, /1 méil de Gaudi. 
jn havia diar Dalí. p,•ro tnmhé tcnim, e• un altre nivell, 
Miró. una ligura indÍS\:utlbll-vero no tau rnnrgucla pnp11-
larmc111, IHl mu milkri. Stin figures irrenunciables. Estk 
absolutauum( d'arurd arnb cl ~uc dcia rAntoni. 

P,•ri> hl h11 un nitre tema que m·in<¡uicta molt: la diM
Wrnia rnlrc la nihura a.:adcmka i humanística. í rl 
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mar<¡ueting" en ttn conleXt cul1ural de masses on cls 
mi1ja11s de comunicadó tcncn un papcr prcpondcranl. 
1 la resp1111!,abili1a1 1¡ue trncn cls JJOlltks pcr 11pu111ar
sc ,1 les trcnii¡ucs del mMi¡ue1ing, jug~nt 11111h In cul
tura. Pcrq11~ tOlS cls vicis i vroblcmcs csmcniats pcr 
]·AJ11011i G11nz:ilCL véncn d·aqui. 1 IOlCS ks ditkultats 
qm• ha tin.!(ul en Girall-Mírade per retonduir l'any 
Gaudi !Ot c'vitaJll una esbiaixaila puramen1 consuniis-
1a. v~ncn <fa,1uL Nosaltrrs. com a gcs10rs rulturals. 
hcm d'enfnmiar-nos 3mh a11ucs1 11rohk111a. pero aixi, 
desborda 111na micil d lema d·a1t11csrn sessio. 

A. GONl.ÁU:Z: Jo est.va a la comissió d'asscssumncm 
d,• rcsrnuradó M la Prdrcra i rccordo d día que es va 
111i1111cjar crua111e111 qui11a cr;i la sítuat·ió real d,• ht 
Pedrera, i íius a on pndien arrihar ks inslilUcions, fins 
i tol les d1· crédil, 1 1¡ue havien de frr. Oblidem ara 
~qurll mon1c1tt ltisti,ric, pc·ril plantegem-ho n cscalA 
glohal. .lo cstic convr.n~ul que no hi ha cap cditici 
mo1lrmis1a a BarccltJ11a 11ue arribf al scgk XXII si nu se 
li dcdkn un csfor~ immrns. o·cntrada, el 9()Clb (Ji, rar-
1¡uitct:111ra modernista 1¡ue vci.em ja l'l>i:\ molt deierio
rarla. lla pcrdu1 dc1alls. cls halcuns que 1enicn formes, 
ara sóo rcclcs, .. Ja s-Jbt•u c¡ut• lotes les n•lrnhilhacions 
que s'han f'el pcr posar · guapa" Barcelona han com• 
p11na1 una degradad!\ estilística i fornrnl del Morl1•r
nismc rnolt prrocupa11r. 

O. Gnt,ILT-MIRACLE: 1 estructuralme111. s'lrnn dcgrndat el 
frrro 1 <·l ci rnrnl. 

A. GONZÁLE:r.: Hi ha hagut una degradarió formal grcu 
a l'tlllim sr¡gle. 1 estruclUralrnrm, aqucsl ¡mtrimoni nu 
arriba al sc¡~le xxu. Els pavcllons de l'hos11ital de Sant 
rau, 1¡ue v,aig tenir l'ltonor de n-staurar dura1t1 uns 
q1111n1s anys. no arribt:n al segle XXII. Estan molt 
•fumuis, cs1nictural111c11t. Aqudla pcdra que ha eaigu1 
del Palau Güdl no ha servil pcr menralit1-ar que (cnim 
un problema. Ara 1'St1'm csvcrn1s prn¡uc l"t•,liñci esta 
tlic111 prou, ja no puc 1llés, Tola la get1ialita1 de Gaudl. 
u11a l'arquil crturn m11dt•rnis1~ és rungihlc. Son 9uc eru 
Jubilo d'aqu,i uns auys lja vindril algú darrcre, pcn1ue 
,t!K/1 no ho parcm. Rralment, aquefü (¡ue i,slall tan 
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COl\l~nls Pl'I ks JltrtlOClacions, s'hn.n Ríl01131 del pro• 
hlemn que els ve a sohre? Jo cree que no. No parlo ja 
dr iol el rnodcmiime dd Quadral d'Or, parlu noml!s de 
Gaudl. f(r nrrihnr el pn1rimoni de Gaudí al seglc :xx11 
será <'0s1ossissin1. 

D. GlRAl.1'· MIRACl.e; E1s l'ünít a <1ui jo he $CJ1lil parlar 
,1mh aqucsr grau de grave1ar de la situad6 en qur es 
1rnha d palrimoni dr Gaucli. Només en una 11hm ora
sió es va csmcntar la qücstió, a la comissió de rt'Sta~
ració, amh 111, amh l'flcmánrici Cros l nmh d Rnfat•I 
\líla, Llavurs sl 11uc mc'u vaig adouar perque va1t1 
1 reurc cls lern~ l parcts i vn m descubrir la pan genial 
i la part po1inem de les sulucion~ de G,iudi. 

A. GON'LÁLEZ: Digucru-bo dar. Si C(I d segk XXI algú no 
tlesrnunrn de dall :i baí.x la Casa Mil11, que b pa1rimu11i 
de la hun¡anil.a~ i la loma a fc:r d'accr inoxidabk,,a1¡ucs1 
cdifkl no.irrlba al sl•glc xx11. re.nlm conscieuda d'm1ucst 
tema? Jo m'adorio que no. Jo, quan d'aqnl uns mesos; 
tinguí rl pressuposr del l'alau Gücll, i cls dlgul nis meus 
polítics que aconseguir que el rcvesrimem -ja no !'es
tructura- no 1omí a cauw val tant, us promct11 que u~ 
1cleíonu i us die-qu~ m'han comcstat. Aqul'II dia sa.bré si 
J\'aln1cni s'han scnsihililZtll o no, 

D. GIRAlT·MIAACU': Com es poi propasar -i a.t~ no 
t¡ücs1iono la 1cvn fclna-inlervt·nír sobre el reves1í111cnt 
si sabcm que es1ruct11rulmcnt duraran rioc prnru~ pas
saran coses a dintrc? 

A. OoN7.Auz: No, nu die que l'estrucrura no la linguin 
en comptc. Dir que només el rl'Vl'Slímcnt val el que 
val. lmagiri;i·¡ si afogim ~I terna csiructurnl. Ja he fcl 
la rncva declaratió de gaudinismc. í nn l'ha ig de fer 
una allra wgada. Pero no podt•m esp~rar que una 
pedra de 3,2 cm de gruix cngaru,:ada al sostre, pcr la 
cara, duri I IO anys. Flns ara els ha aguamal, pero arri· 
ho un din que diu no puc mé~. 

Ara el diré una cosa que és un dds aspcctcs 11cgatius 
de l'any Gaudi, no de l't>Sdevenimcnl en si, pfr'qU~ no 
l'Slit acusan1 l'organitz,1cií>. Em refrreixo a l'incremcnt 
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del 1urismc. llna rle le.~ hiplitrs1s que conmnplo. <ol 1 
tJUl' no la puc· co11ñrmar elicara, de rcr qa~ el rcvei;1i
mcn1 ~l'I Palnu Gütll lla clil prou prrrísamem aquesl 
any, es per l'i11c.rumc111 d'usuaris. E.Is visila111s suc11 i 
lnrrcmemcn el grau d'bumlrnt de les sales, la qual cosa 
ahera fi moner. No ~s l'i m111ctx un cdilici p,nsat pcr 
deu de famlli:a i deu servenls que per a rnUers M per
sones. Per la famosa esrnla de Gnudi que penja, fern 
.arnb pcdrn di· Garrar de 8 cm, d'una clegiincia mcra
wllosa. pcr la qtrnl baixava amb sobaúllcs la senyora 
Gürll r¡uan a,nava a veurt· la cosidora. cls inajordums 
o les minyont~s. ara baixen cada día 1·rcs•ce.nts o qua-
1rc-cems nrns d'ESO, ,¡ue són l'is depredadors més 
1111¡,ortants 1¡ue lenlm c11 el p~trinio1ti. Jo els die als 
rolilics que aqu~1 cdiñci no ho pot aguaniar. Ells no 
parlen de ~cmoctadons, pcrll parkn d'cntradt'S, Al 
Palau GOdl ehcara no tsta11em al nivdl vos1re d'ocu
pació les refo•rcix a la r,'llrcra] ¡¡ero a1111~1 a1ty l 'in• 
crement ha b;tal del doble, del triple. .. Jo no pu, 
garantir 1¡11r d palau hn puguí agu1rn1ar. Jo desitjaria 
que uu turué:¡ a haver·hi un any Gaudi, que tomés a 
haixar d niveU d'a1rncciti de cara 11 conservar l'cdilici, 

J,L. GIM.ENE7.-IFKOmiN: El 11uc dius és molr lmpor1a111. Jt¡ 
ja sahia que 1111irit'S per aquí pcrque vnig llcgir el 1cu 
ankk. Vaig pensar que aqul'St és el tema priudpai <JU~ 
bern d'ahorda1r en el fu1ur i que s'ha d'afrontar patrilno• 
nialment, ¡¡olftkamen1 i arquitectonicament. Ju es1ic 
1an pn:ocupa1 cnm 1u, o potser una mica mcnys, prrque 
a casa mcva fta Prclrcrnl hi ha hagu1 una intervencio en 
el mo111c111 ad'icr11, En Daniel n'ha esta1 tcstimnni. Hi ha 
un man1cninum1 rliari pcr ¡Jan deis 1crnirs, Vcunis que 
a la fa\-.na, d'aqui a quatre dks, hi haur/J una balilida, 
Tnl i aixo el problema hi i's, i el que has plantejat és 
escalen!. opor111 i moh imponant. Hi estk absolu1ame01 
cl'acorcL 

D. GIKALT-MIRACI.F.; Anant mes t'nllii de l'any Gaudi, rls 
que cslcm en aquesta taula crem gaudh1istcs abaos del 
2002 i ho contíuuarcm senl desprcs del 2002 • .lo cree 
que tls que 1en1e11em qu.c d pairimoni 1é un lemps 
limi1a1 hem d,e comtn~ar a 1ransmm~ (i 1u, An1oni, ja 
ho has fe1 anib els teus artkl~) e.l missa1gc t¡ue ens 

1',\UI,\ M!IU•Ot(/\; /INY 0/\UUI. IIUI/; 11 LO/\n 



aporw In irlcn mallorquina dr l'N·o1a,ra. Segnns cs1a
dís1i11ucs de les ad111i11is1r.1cio1111. rim¡rnrlc l~oruimil: 
dircctc de J'ccotaxa ha l-Slat llc 14.1 milioas d'E. l'im
puctc turistk. de 55.2 mlliuns d'€. i l'impanc medlátic 
de projecció mundial. de 30 milions. Només que hi 
hagués un !Ollli dedira1 a revertir en la rcs1aur.wló i 
preservació del patrinl(lni, es plldria trans111cnc que, 
101 i ser un ncgnci, pcrmcLria la supervivencia del nos
tr1· llegm cultural. AVui ca¡¡ ad111inis1radú no la aixo, 

J.L. GIMFJIEl.-FRONTIN: El que plantrjn l'Anloni no es 
J'ccotaxa, sinó 11na rcílcxio ~ubre~¡ tenim lcgi1i111irnt i 
capacifal politica pcr clir als dcprcdarlors que empren 
la P~drcra o el Pan: GuclJ l'Ulll ,1 pali d'l-srula que 
aqu~sl its no é$ viable. Es el cas d'Allamira. Tanquem 
J\llamira per conservar-la, o l'obrim prrque entri 
lolhom? És mol! dclicaL 

A. GoNZÁLE"l: Abans qur ;1 l'esfrra politil"J, és en un 
fürum corn aquest on haurien1 de d.iscutir aqu~I pro
bkma. Primer ens hnurfem de convencer tots nosahrcs. 
més ,¡11e jo, 1¡ue soc només un arquitccte. Vosalm:s. que 
us dedic¡ucu als muscus, haurlcu M dísrulir-ho. scnsc 
que ~ns inílueixi ;1llil de l'clitismc. Jo 1inc l'ol)ligado tic 
garantir qut ac¡ut'SIS cdilicis arribln a les gcncracions 
dd segle XXII, que ¡m aixo só11 µatrimoni de la huma• 
nltat. 1 aixo és íocompatillll'. amh l'ús que Ji estero 
donant. És un lema vos1re, mt's c¡ue meu. DerTdirn-ho 
~erque els politics van per aJtres vies. 

J.L GIM.ENH FRONTÍN: Ern temo 11101! ~ue bona pali deis 
letnl'S de reílrxió niliural o sociocultural que jo pcrso
nalmcnt em plantrjo son politkanwnt incorrectes. 

A. GOl'll.ÁW: En ac¡ul'St tas, hauriem dir que l'nny 
Gaudi o qualscvol any com aquest no funliona. Es que 
t<DS !'han roba! 1·ls pulltks d'alguna manera. Jo de 
v~gades tinc a1¡uesta sensació. Jo no vaig t,mre en les 
prmoctacions dr l'any Gaudí, no vaig caurc 1¡uc uu día 
un J>Olilfo soniria per 1el\'vWó diclll que ha cstal un cxit 
pcrq11c l1a11 viJ,gur vi$itants co111 ~ xurrns. Óndia ! 
Ac¡ucst no ~s l'any r¡ue havil'm som11ia1. Pero si nconst• 
guim dominar la si1uació de manerd c¡uc doni l'ruils 

posi1iu~. dones fllmil~1ic: llavor., no cm c¡utixaré de lt·s 
)lcmoc1acions. 

D. GIRALT-MIKACLE: L'cxµcrirncia més grntifk;ml 11cr ;¡' 

mi -ro1 i 1~ cara l la creu q¡¡e presenta-és l'.:xperi~ncta 
viscuda amll escolars rn e\s t'<lifkis de tiat1rli. Els 1-sco
lars que no,;allrcs controlavcm no pujavcn ni hai.xavcn 
('Scales COl'l'Cnls. ni ficaven l'ls cllts 1•ntre du,·s pe,es de 
tr~ncadis. Els ass&irn1 al tcrrn i 1•ls cxplidivcm µcr que 
puja aquesi 1crrn rní-s amurn. o com lu base quadra1la 
d'uua xeme,neía es conveneix en un heJkoidr. O ~Is por-
1ávcm al gabine1 Gaudl I ds explicáve.m 101a la geome
lrin reglada. l.n partici¡>nclo i c111usla,nw d'aquc$L~ ncns 
ícnt 1rehalls. per n mi ha estai l'e1q1erlrm•ia més rica de 
l'any Gaudi. Enlent que .iixo tt l'arJ i 114 creu. La cara es 
1¡ue a cap M nosalm-s ck pdits mal 110 eos havia portal 
l'escola a locar Gaudl. a l'l'ílexionar sobre Gaudi. Per 
1an1, cls ncns de Caraluuya ,¡u<: estao a primáña tcm•n 
un grau dl' ,mncix,•nwni dtl ~cu panímnn! nacionnl que 
els consciencíara rtcls perills dt• la sobreexplotacíó i de la 
necessitat d1: la pn:scrvadü, Cree que hcm lr.msmes csn
macíó i coni~ixernent (per1¡uc hi havia rtescone~cmt11tl i 
cree que aq ucstS na nos, que són ds que adlll.inistraran 
I(':; fundaclorn. i el pa1rimo11i C11l11ir.tl rn el fu111r, tlndrao 
aquesta pen:epció. Es1cm 1ransme1cm al món qut• sc·ns 
acabl'lt cls r~cursos naturals: 110 podem 1amµoc exhaurir 
el~ recQ~os de la rn~adó humana. 

A. GoNzALEZ: Jo prtgunlaria quantS nerts d'aquests, 
quin pcrcmtatgc d'cscolars, han 1ing11r la sort rl'anar 
amb tu o .imb mi a visitar Gaudi. Jo. aqurst any, a la 
colonia Gilc•II, quun he gau(li1 de dcbli. é.s quan pona
va nrns. Fi'ns i 1oi. Tiens de cinc i sis anys. E111c11cn 
Gaudt Es meravcllosa l'rxperiencia dr sentir-los pre
guntar, rlavan1 J·o.llar de l'csglesia, per qu~ es1an tones 
les columnes, Peró jo, c·ls dímarL~. quan eslic de visita 
d'ubrn i se.1110 d qut• ds cxpli11uen als nens peHts .. . 
Qur ,¡uincs sóu ks virtulS lcologals, o ks canfinals .. . 
Els oeos es pregunml: que esta dic111 ,14ucsta scuyora. 
quan acnbn:rn? Pero que esteu explican1 a la canalla? 
Al 80% dl•I,; ncns que han ~na1 a la Colonia Gilell ds 
han 1•xplíc;l'I hes1ieses. 
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J.l. G1MtNEZ-FR0~1iN: Afcgcbr-hl in 1dt•vísió. rl dibui
xos anima1s.,. 

A. GONl,iLEZ: Si ¡mrlcm d<• In 1rle, no de dih11ixos au1-
rna1s, sinó de programes ..... 

D. G1RA1.r-M1RAa.f.: Com a contr:1pan1da 1. t•nrara que 
siguiu minurir.iris. 1a111br hcm ringut programes com els 
de BTY. que ha fc1 unes 1ransmls.~io11s !le gran nivel! 
analitic, com 1aulcs rodoncs, c1c. Jo cm: que alxó és un 
ah.re problema general de la culmrn als ml\j~ns, sollre si 
1m de ser dlvulgatlv~ o m(-s de reílcxió. 

C. MARFÁ: Hu riciX.Jrcm aq11i 1>crq11r Jn fa unn hora i 
escaig que 1iarlcm. Multissi1ucs grilcics als partici
pants. Aí¡UCSI és Utl dt hal ohcn. El (tllC l'Slil molt ciar 
és que en la 1ransmissió dd cuntíxcmcm el que no 
podem fer mal cap deis que illlt:rvenim és pe.rroctrt 
que es trivialttzi. Aixo 11assa algunes wgacJL'S, vulun
t:iriamenl o involun1ariamcn1,. Jo di ria que aquest és el 
repte importa111. llavia promes al püblic que s1 volí.t 
i111erve.nir, podía fcr-ho. 

MAITE MAESTRO: Sóc de Rípoll. El mcu 1111 no ha vin
gut mal aqul a vturt> cap obra de Gandl, peró en raovi 
t•I conrix per<1u1' l'ha esludinl 111011 a rlassc. La Pilarín 
Baycs ha ajudat bastant, 1amhe. Ja no entro en els 
cominguts. pero pcr a nens tan pcrlts ha anat bé. rha 
arriba! a impactar fins a un pulll 11uc vol ser arqulter
ic quan sigui gran. 101 i no h11v~r visita! res. Esta rna
roorndissim de Gaudi. Li he promés qur el ponaria a 
vi,sitar les scvcs ohrcs. Intento fer unn lectura posiliva 
del tema deis 11c11s. 

O. GIRALT-MlRArtF.: Aqucst tema no és exdusiu d<' 
J'auy Oaudl, é.s dtl patrimonl cu general, 

JAUME MASSÓ: Sót dt• Rcus. Cree 11uc dl•dkar un any a 
una persona o a un 1c11rn sem1m~ es lm1cJicíós pcrquc 
su nen molles mes coses. vulguis o no. Pcr tnn1, sem
bla que l'auy Gaudi ha l'rac1at 1emrs i ha gcMrat rcsul
tats que no s'hauricn prorluH tins ri'aqul déu anys, o 
f haurkn descnvolupat més ,, poc a poc. 1 arJ, s'ha 

Contrast 

t·onn•ntrnt en un ,Jf\Y. Aixú és d que tm semlila 1iosf-
1iu deis anys dedkats a algun tema o alguna ptrsona 
vn pnniculnr. Quant a la conservacli>. l'ohra d'un 
arquitcctt te molts més problcmcs que la de 11ualsrvvl 
allrc anisrn. Per cxcmplc, a l'any Oall no hi haurn pro
hlemes lr1fra1·~tructurab en la scva ubra. Prl fet de ser 
un arquilecll', l'obra de Gaudi pa1eix més pcrill t1·0, 
grt-ssíó que n.o la d'arttstcs ¡1lilslics com Miró o Oali, 

RAMON CASAi.E: L'any Mlró Lambe va ser un nny d e 

rcfrreni. 1-lo comparo amb l'a11y Gaudi Ja que. tol a les 
dlícrcncics ()UC p11gui11 havcr-hi. l'any Miro lamhé cns 
va servir R molta gcm pcr coni:ixrr l'ohrn de Miró. Jo, 
cmn a hls1ori.adur de l'un i com a critic, cn11dxia !'o
bra tk Mlró, pero rclativomcnt. El 1¡uc es segur és que 
a Barcelona i a Catulun.va la majoria de 1~ gcnl no 
tenia ni idea dr Miró. L'exposicio r¡uc va fcr la 
Fundado Mi1ró va servír per oferir un coneixcment 
cssendal i pt·r superar la bcslicsa de 1'infan1ilisme tle 
Miró. N'estlc fart pcrquf avui din aq11est topk sempn: 
surt l' U alguna coníerrnda u xem11la. Jo viuc a dir que 
J'any Gaudi també serveix pt:r ~lxo. Es wid,•n1 r111c 
s;han cscri1 nioltrs bajanades. pero que 1a111b~ intcrcs
sro a mnlta g¡ent. inclosos a4uclls aspt'cl~S M lan tec
nics. o·a11ra loanda, cree que ha t•srnt molt ütil -i puc 
parlar 11cr t·~:pcriéncia- aqucll 10'lb de puhliracions 
c¡uc h1•u com,cn1at sohre ,lSf)C('tes ínédils qur gr.icit•~ a 
l'any Gau.dJ fhnn cdilat. Tamhc hcm dt· lll'OSUt una 
cosa: si no s'hagués fct rany liaudl, r1ui: hauria suc
t l'it? Tols at¡UL'Sts cdificis. com estarien arnralmen1? 
Excepte en e:I cas de la Pédrera, ami¡ una intcrvenrió 
prevista prr La Caixa 11hans de l'any Gaudi, em ~cmhla 
11uc la resta tfcdilkis uo cstavcn en aqucsra situació. 
Cree que rhtly Gaudi ha t•st1J1 prisitlu, sí mt's nn p<•I 
11ue fa a inwrwncions r:11 el 1mtrimoni. en les quals no 
entro si s<m c•orrertti o no. Podriem fer lo pregunta en 
el scntit con11:1ri: sí no s·hagut's fet l'any Gaudí, l¡ue 
hauria surrr i t? 

J.L.G1MENEZ-FlkOl'mNt L'avan1a1ge dt• l'any Mini sobre 
l'a11y Gaudí és 11ue Miró no era un milc lle mas~. Per 
tnrtl, pr.ictitarn~m Ull~ les inwrvcnrions qut, 1'S van fer 
van ser al11dcmkame1J1 moll pusitivcs· ¡ m•JII i11tcrt-ssa111.s. 
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Al marge de t¡uatll.' t'Cl1tlll.'rs i 11m11re .s.11n:mc1es. va st•r 1111 
any moh po$itiu. Pero a l'any Gaudi, la par! negativa dr la 
b1111alització i de la uivialitzal'ió no cns poi for ohlidar cls 
~'Ullais p<ISilius. Ens planteja prohkmes que a l'any Mir1) 
no s'havien 11lanltjat. qur la masslfiracici. cl rlL-sgnsr sis1r
mittic de la pcdn1, deis sostl\'S i deis edificis, a111U el prñll 
que 1·ompona. Aqm~'i1 fcnomen rns planreja nns pmhlt•mcs 
de cara al Furur moh 01és complexos que si l'auy Gaudl 
s'hagucs llmitar t1 l\-s111rli de la scva obra 1,c_r par1 clcls 
especialistc.'li. No es el cas. AIL-sholl.'5 els probkmes s'hau 
desborda,. i alguns l1an sonl1 avul t'n aqut'Sla 1auln. 

A. Go~'ZALEZ: Jo cree que lmervc11ch10s en ks obres de 
Gnudí prorlu'idrs rcalmen1 arrnn de l'any Gaurli, o com 
a. conseqílcncia de l'any Gaudí, 110 n'hi ba hagu1 gai
rcs. Jo dlr!e que cap. 

0. G1RAI.T-MIRACI F.: lli ha Jn inrervenri1\, rlisct11lhk o 
no. de les escoks ele la Sagrada Fnmílla, i l'nrrrncarla 
de l'obr:, dr Maiar{,, 

A. GoNlAl.EZ: La de Mataró no ~•hauria pn.'vls1 ~i no fos 
p"r l'aoy Gaudi? 

D. GiRALT•MlHAa.E: Jo crl't t¡ue l'any Gau<ll ho va 
i111pulsar mo/1. 

J.l.. ()1.\1.ÉNEZ-fRO.'l'TlN; També W ha la nctrja del pun· GO~ll. 

A. GoN1.A1.E1.: Encara no estil fcta 

D. GiRALT-MIRACLI!: La iniervenció a la robla de l.ille, 
l'stava comen~ada d'abans, pero amb l'any Gaudi hi ha 
bagu1 mrs recursos. Com ja he dí1, hi havia unes cir
cum~t/mcies favorables ;i l'S,nla intcrnncional i una 
consciencia creiXrlll a lrs ciu1alS. La rrs1auradr\ d1: la 
Pedn.'m ja ~·havia fet. i en el pan- Gncll i 11 la casa 
Virensja s'havirn fe! innltl"S lnrtrvcncinns. Es adir.jo 
erre que l'unlr qui· hrm fr1 amb l'any Gaudi és cs1l
mular un corn.'nt queja rxis1ia. 

A. GONZÁLl:Z: Quan parlaves de CÍUlalS, hí lrnvl;i Ullll 
pregun1a que finalmcnt no has fel, Ja de si havie111 

Cootrast 

super.u el 1,mia Gaudi-B;irtt•lona. Jo rn•c <1ur aq11es1a 
ha esiar una rle lrs vimus dl' l'any Gaudí, No sé si cll 
positiu o en ncgatlu. R(•almr1n, Gaudi ha passa1 rlc ser 
un fenornrn ba "'eloni a uu f'e110111c11 moll mtls ,1 mpll. 
de me Carnlunya. A 1m arrcu on hina obra de Gaudl 
hau pres cmnsl'i~nria. Jo dir1a que aquesl asperll' ha 
es\at molt p,osi1iu. i que ha t'Stal conseq'ü~nria direc
ta de l'any Gaurli. Sensc l';my Ciaudi aíxo no s'hnurla 
produiL 

D. GTRALT-Millu\Clf: Aixo SÍ ljlll' podem :11rlhulr-11os-ho 
per dues ra,ons. A Mallorca vam lluítar durdlll qua1rc 
anys amb t ls ranongcs dt• In ca1cdml pcr fer una ln1cr
vr11rió, 11cr (1 mi cabdal. pcr rrorganilZar l'cspaí í ds sis
remes omumcmals. Finalmcm, s'hi van apuuiar i bao fCL 
publiradons, i llibres. L'altrc ~ a León. que ha lingut el 
seu propí any Gaudl. 1 110 diguern Reus, que ha fe1 un 
progrJma so,rollós, amb pagina web. amb um1 ex110sició 
al museu, arnb la festa deis Comedlants, que va ser ri:al
mcnl llu'irla. i !01 scnsc tcnír cap ohm rle Gaurli. 

A. GON2ÁLl;Z: No 1enen ni a Oaudi perqué ~s de 
Rindoms. 

D. GIRALT-MJRACLE! A Astorga han frt algwies publica
dons. Nn I i donaven top imponimria ;il Palau de 
Comillas. Er1 aquesta estmtegia ha11 inlluit dul'S qlics-
1lons. La prímrra. apostar t>cl Gaudi dt fofi! de 
Barcelona "'º t.'ra dcixar de Ít.'r Catalunya, si11ó que erJ 
donar mes imponánc.ra a üaudI. L'allre, c_ssenda~ era 
11uc sí ímplicavem "otras auwnomias· el Minis1eñ dt• 
Cullul'il era tmes generosa a l'hora de 1lemanar ajuts. 

ANDREA G,1~d11: M'ha ímprt-ssionat 111011 <1uan parl/Jveu 
M la SilURcici del~ edifids. Jo penso que la massifira
dtl -1 sabcu 11uc Jo he t'Slat ~empre ml.ialln111 rn 1rmr$ 
d'rdutació, í que aixo deis nells m'agrada muh-cum
puna cada l'Op més drfil'Ulta1s. i que nirla vcgarla més 
la quan1ila1 preva] sobre la qualital. L'cxistenda d'cdi
ficis en sítuacio critica cns h1l de ponar a prtndl't''hs 
seriosamrnl ac¡ul'sta .situatió. Pcnso que seria un 1ema 
de dehat a l'Assodatió tic Mu~eolegs, an,b la rol-iabo• 
radó d'ultrc:s, perqué nu numés hem de guardar les 
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plntllrt:~ i l-SCuhurcs. sinó 1¡111, rls rdifiris 1a111hil ,ón 
i11q1ortauts. en aqucsl sc11ti1, vcnso que ,ilmcnys l'~ny 
tiaUrll cns ptll ~ervir pcr c11mcn\ar a párlnr Scriosa
ment d'un farcor ran imponan1 com és la ronservaricl 
1 nos i 101 per plan1ejar-nus la possibllila1 de ir,ihar 
nhernatives als prohlerncs d'atl·t-ssns i circularió qm· 
plantcjavcs ami.¡ l'cxcnwk de !'escala del Palau Gücll. 
Entn· 101~ hauricm d'cstudiar f6nnuks pcr millc1mr la 
~ituadó, 

IRIS PoLC11: Sóc prnfcssom dl rna cscola ele 111risme, i la 
rncvu cspcd,ditat és d lurisnw de museus i exposiciuns, 
una (le les assigna1ur~s qtlt dorio. L'any passal vaig fer 
un monogr/Jík tlc l'any Gaud/ 1 varn visitar el Palau 
<.iOell, el pare Güell, ele. l'er organltu r aques1es visites 
amb els alumnes disposava, d'una handn, de tot d'in
formadó. u.:11ia molts fullcts. ctr. o·atua ~anda, era 
mol1 dilicíl rie vcgalles acccdir als cdilit'is. f'cr cxemplc, 
a la casa Ba11ló l'"urnda era 111011 cara. no hi h,1via cap 
ti pus de tlcscomplc pcr a grups 11i pcr a cstudlanlS. Vaig 
tcnlr problemes µer veurc certes roses. Al P;1la11 Giiell 
rs forniavea unrs rurs lmpn:ssionams de manerá cal>
tira. Va St·r mol! interessan, la visita al Pnlnu GOcll pcr
qur 1nolts alumnes no conci~ien aqucs1 111onumcn1 i cls 
va impressionar molt; en canvi, 101s concixirn el part 
Gücll. Pl'IV va ser moh Ul'llurganitzada, rnoh mal cuur
dinada. En ti pare Gücll, el ¡iroblema va ser que els 
vaig dur µcr 101 cl part·. Hi ha zonrs MI part· que són 
conlcnidors de deixalles, f(ll i ser patrimoni de la 
humanila1. Jo ci~ explícava que el que era írnponanr dr 
l'any Gaudi no <'T\'O el~ visi¡ants i cls turístcs. Pero pcr 
a elis són alumncs d'unn cscola de turismc i sernprc 
prnscn en cls diners l¡ue donara aqul'SI turismc, i lt'll 
prrnoc1ocions. El 1111e és impona.111 es qlle ~I pare Güell 
r l pugucm visitar sense es1·umbrarics. 1 c¡uc per sohrc 
deb diners prevalguí la ruliura i la conscivació, i 
sobre101 la rt:sp1,nsahtlf1<11 t¡ue allo ha d'l's111r nrl I con
trolar. perqu~ és una obra mol! imponam. 

O. G1RALr-M11!AcLf.: Jo cree que aixo que ,u dius fs 
exactament la reílexió que perloca uespres (le l'any 
Gaudi. No ern rorrespou Fer la denuncia dr la consrr
vació d'alguns edificis. El cas més grcu és la dtl par\' 
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Giicll, r;rrac11:•liiza1 pcr In shund6 tic hoi¡u,-s d'aigua 
anliincendi. la repobl.dó forestal id 111cnyspre11 de la 
ja rdincria cap a !'obra de GaudL S'ha fél una mica de 
cosmrtica prr l'any Gaudí. pt•r/1 el p;1rc és ohen per 
<larrcre I a lts, nits ¡,ot c111rar i sorrir llUi vol. Hi ha una 
scgona pan die! Jlarc, 1111c Geudf no va orga11im1r, 1¡uc 
es 1crra <le ni ngo. Tot rl ¡i¡m: Gikll és paiñmo111 de la 
.hUmani1a1, p•~ro només es pé11sa en l'escalinara d'ac
Ct:S a la ¡,La,11. la sala hipostila í la pln(a de dal.1. Una 
de les mnse,qüencies de l'any Gaudl, ara que dóna 
rams dínrrs, lhn ,hi ser arnmr d1·1'irlidamc111 pcr rt'itau
r,,r cl Pare, o no ,mfüarii al scgl~ XXII, 

A. GnNZAI.F.7.: Rcspcc,e al Palau Gucll, csrcm tocanr el 
¡iunt cxac1c tk l ¡,roblcnla. Fa vh11 anys que él tinc ~ 
lés mnns. P,:r a mi, la scgur1·1a1 dtls visi1ants és una 
prcocuµarió !onumenlal. l.a mcva obligarici professío
nal no és nomrs w lllar per l'obra dt Gaudf, sinó 1ambé 
pcr la gen1 <11ue hl entra. Al Palau he vist coses ben 
desagradahies. gcn111uc s'loa pcrdut. Japoneses 1ancais 
a dins ploran11 i cridant ols vcTns ahans de ser rescata IS 
µcls burnbcrs .. " Parlo de fa anys. El Pal;iu Gücll 110 té 
eap escala d' intendls i vosal1rcs, que us dt'diqueu a 
at¡uests teme:;, digucu-nw on la puso. El Palau Güell 
no en poi rcniir. Totes les portes fi111cionen en co11tra de 
la normariva d'ínc¡•mlis. no n 'hi ha ni una que la cnm
ple.ixL Nosalurcs tenicm un pacte amb els bocubers, que 
consistelx en el nombre de visi1aats. Es l'linir-d solu
tió , lirt1itar l';iíluénda, Si un día passa alguna cosa. 110 
sera pcr ~ul¡1a, ooSU"a. Ho mircm {'¡¡da any amb rl~ sin
dica cs. amli ti, gent de seguretat, ho T\'Visem de dalt a 
balX, conl poi! sortir la gen1, 11)1, l'i;.ró no hj ha mauc
ra 1¡ue m'rnt1·11guin. l.'any Gnudi, en u11ucs1 scntil, ha 
anat molt ma1lamen1. iirflJUe Jo els deia que la visita 
ltavla de ser tk quinzc persones per grup. És el 00111-
bre mhirn dl' persones que poi controlar un guia, més 
es impussibk ,. Hí ha dues modalilats de visila. la prj
merd es la visita lllure. En aquesc ras es controla rl 
nombre de pc'l'sones que hi c11111:n i donen vultcs pcr 
ks sales. A cada s.ila hi ha un vi¡¡llan1 que no Slip res 
de Gaudi. pcrú que sap oritntar l'~vacuadó en cas d'e
mergencia. La segona es la visita guiáda, controlada 
per un guia q¡ue, 1eoricamen1, h3 de saber de Gaudi l 
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de srgumat . t.a Dip11tació ha op1a1 J>cr iltlUl'SI scgo11 
mudcL El que passa és ,¡ue rls grups, ds dJes c¡ur jo 
hl anava. rren de quinz¡• o serzc. pero 11unn jo no ht 
arlava. nen de trema o trcnw-clnc. Les cuvs errn 
uotal1Jcs. i d'aixó n'cis cunsclcnt qunn a un jn110nés 11 
va donar un atac d'his1hia 1 1·11s v,1 trcncar wts ds 
relols de !'entrada prrq11~ venia de Tb,¡uio o 1ron íos 1 
,•srnvu pt•rrlent ro1 el matí davanr llel Palau. Ac1udl dia 
~uposo que la visita va ser de quarao(a en quaraota. 
Prrc) imngina·1 si pnssn alguna cosn. Qui en té la 
nllpa? Jo tinc u11 documcnt nrmal c1t'11b cls bf)lnbcrs. 
Jo no a~sumcixo cap rcsponsabillt.iL L':iltra visira es 
lllu!'f, pcr/r qur passa arnb els guks? Els subminlstr.i 
una empresa. Són persones moll simpatiques. pero nn 
saben res de Gaudí. Jo els he sentf1 dir unes coses 
tcrrorífiqucs. l si pussa alguna cosa, no saben com s'ha 
de sonir, i no rcncn ni idea d'on és el rnrrcr Nou d1• la 
Rambla. L"nhcrnativa és una visita lllurc, pcr/J llavors
poden coincidir en l'~diílcl 225 persones, descomp\ant 
fundonaris i guí!.'5. Poden havcr-hi 180-190 luristcs o 
visita rus simultimiament .. Els aJtres, a la cua. Qué vols 
que hi foci? l'any Gaudi ens va agafar amh el pas can
viat. S'ha de rcconcixer que al Palau Gúcll no rs va 
prcveurc nqutst nllau. Potscr que fcm com a 
IJ\lhambrn: a4ucll scnyor de Toquiu sap que Ji loca el 
dimccres a les 10.15 i, si no, r¡uc 110 vlngul. Si no poi 
vcure el Palau, que vagi al 1mrc G!iell. Jo no li pul' o fe
rir mes perqué pera mi t's tan importan! GaudJ corn la 
gcnt. Jo crcr <¡ue és a partir c1·aquesta probltrnatica 
ellplica.da cruai'nen1 que vosalrre~ ( nosaJtrcs pudrem 
avan{ar. Ens hem de reunir mrs i xermr mrs i annlit
zar lL~ cuses mm són. des de tots cls pums ele vista, 
sensc oblidar-oos deis temes de scgurctat. 

J.L. GIMENEZ-FROKril'I: Les cases com el Palau Oücll va11 
ser (•onstruitle~ ¡1cr a hahitatgc; ¡ier tam. no tenen 
escales d'cmcrgé11cia, Arriba un nwmc111 en qui· cls 
bombcrs. amh la oormaúva mun:idMI, (IJuco ,¡ue l"a
foramenl és la11t. Si cns paliSe.m di' l'aíornmcni I hl ha 
un arcideut, ens proressrn penalmcnl. La scgurctal, la 
vida humana es prioriritrfa. i la rna. c¡uc es íaci. A par-
1ir d'aquí pensen1 qur podem ler per rer agradable la 
cua i la visita. Prinwr. cls grups s'hnn d'arostumar a 
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deruanur lturn. A 1;1 nostra Fundaciú ja fa mi:sos que 
s'aplica. No,saltrcs sahcm quams gmps poden entrar a 
la Pedrera 1, quina hora tc11c11 assignada. Si no rlcma
nen horn, no entren. El prohkma ~s ctuan arriben cinc 
autobusos plens de grups organilzais 4uc no han 
dl'manar h,,ra. Els diem que sc"n vagin al pare GOcll. 
Es una m,,n¡•ra dr controlar i racíonali~Lar l'es11ai. 
D'ahra 1Ja11,da. rnmbé t<'ni111 u11 siSlema mixt. amb una 
visiln lliure (!lit té un s(•rvel d'hostrss~s i vfgilants c¡ue 
saben com surtir d1· redilici. Noiucs hi són pcr garan
lir la scgunitat rlc la gc11t i 110 pcr (níornrnr. 

D. GtRALT-MIAACI E: Arrtu df'I ntótl c~tii (·omen~ani a 
passar aiJti1. Som victimes d1i l'exlt. Quan l"Andrea 
comen~ava ami, cls rwns. al 111uscu eren c1uatre 1>cr 
classe. Ara els museus lt'llea gabiac\s i ofc.rcixcn 
tall1·rs. El ¡¡abtnet Gaudí s·ha de res~rvar amb molts 
mesos d·ani:rlació. Hem passat a l'altre cantó. S.'imposa 
aqucsrn rmma de ral'ional!tzarió t¡ue 1•1 MOMA. el 
Metropolitar1 í el Vfrtoria aad Alben ja tenen: visites 
conrcnadr1: pcr horcs. 

J.L. GtMÉN!é1 FROlmN: En la rultura de masses, aquesta 
mcntnlitnr que ¡•I turista es el rei, el Mu, i que nosaltres 
soro ds scu:; scrvtdors, esdaus I majordoms. s'ha a,abat. 
HI ha cJ'h3'~e.r-hi una rcglnme11tncio ¡ier conservar ¡•! 
patrimo11i an1uitcctónic i 1ambé el natural. 

D. GIRAl,T-MIRA(-U:: A<¡uest es el salt que ha fet el nos
ll'C pais. Hcm passar de ser ua país de po, 1urisme ( de 
consurn• cu'ltnral haix ;i íer, M cop l volta, un s11lr 
~xpon~ntial per simar-110s. anlb l'aay Gaudi (ho heril 
de lamenta,· o agrair) a f'orhila mundial. El~ 1011, 0111•
rawrs em diutn 11ut en cls viatgt~ cuJturals un s'ofrr
ta Paris, Lo odres o Roma. n ra ja ltl figura Bam!lona. 
Per rnnt. e!;tr.m enlre les graos capitals europees de 
visita rurist ica rnassiva. 

J.L. G1Ma'f.:z-FKomiN: El que no put ser és que acccp
tern Visitar l'u¡,osició Van Gogh demanant día i hora 
amh lrt's nwsos d'antelació. i a Barceiona, si no en1rcm 
immediatamenl sense l'er run, protestem. Les regles 
del Joc han dl• ser iguals 1>er a 101;. 
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DANIEi. SuLt: Quan t•stava n punr d'at·ahar-se l'any Miro. 
!'alcalde de Barrtlona, en aqudla cpc¡ra Matagall, va 
haver tk ín un lian n'1.'ortla11t ;¡Is bantlo11ins 11w vísi
tcssin l'cxposirit\ <le lil fundnció Miró pt•ri¡uc l'l'Sulta 
4uc nu havien assoll1 la xifrn prevista de visitanLS, ni 
t•I nivell de rerapwció t•cu11ilrníca l'SIJL•rnda. Per conlrd, 
cree q11c l'él<it 1lc l'any Gaurli era prcvisihlr. Dr la 
mancr..i com anavcn les fires i111cmacio11als de turisme. 
en 11ui Ja es no1ava la presénci11 i la irnponancfa de 
Gaudi, era previsible 11l1t Gaudl sería un boo111. Jo lins 
1 tOL cs1a~a a p1111l de frr un anide sub re aixú. a linals 
de l'any p;m.n. pcró l'onzr de srtemhrc il'atemprat a 
lcsTorrrs Btssones dt Nova York.) va traslúl'ar el pano
rnrna. Jo dina qur l'any Gaudi no s'lrn rompona1 igual 
~ pri11cipis d'¡¡ny t¡ue u tinals d'any. 

D. GlltAl,T-MIRACLt: 110, ge_ncr i ícbrer, hafx total. 

DANIEL Solli: Jo ja no el vaiJ¡ fer aquesc an ir le pcn¡ué 
110 sabicm 11u~ passaria 1~ n>sla <le 1'a11y, Dcspres el 
turisme es Vl1 rccupcmr, i mes el turismc de curta dis• 
1áncia que el de !larga. De nord-amrticans supuso 11uc 
no cu van venlr tants rom l'ranresos. 

D. GrnA1.r- M1RAl1.1:: A partir drl mar1· es va rccupcmr el 
vol Estats Unils - Barcelona i es van reactivar els 
rrcucrs. Pcni corn lu dius. la rnajor part del turismc 
gaudfniil procedt•ix t'Sscnrinimcnt dr 500 a 800 quiló
me1res al voltant de Bartelona. 

J.I., G1Met1EZ-F1<0ITTltJ: Si no hi ha una desgracia d'ur\ 
atemptat aeri a Europa. on vols c¡ue vagi un turista 
mitja tu ropeu·t A Eg'iplt. Jordania, lsrne.l, Marroc. Bali. 
Tanzania? Li queda Grécia, 11uc ja t-stii a la frontera. 
Tun1uia. oblidem-ho. Només lí queda Fmm¡n. Espanya, 
ltáUa i l'onugal. 

D. GtRALT-Mt.RAru: Entre aqucsts paisus, Oauclí ha 
cstat un farlOr que ha primal l'opdó dr vish;1, farror 
r¡uc nbans no tcnkm. 

JAUME MAssO: Sohre el 111Jt deiru qur a Reus liO hi 
havi~ ohm de Gaudí, l'l'n que 110 bi ha 1•difirls. pcr/i ~¡ 
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ma111L~nhs ; dihulxos originals. Pt•r 1a111. ohra de 
Gaudí si que n'hl ha. 

O. Gnw:r-MtFL,ctt: El qur hru rr1 a Reos ha esla mol! 
be. L'cx¡,o~k1:ó ¡1m11anent. ll'S artivirnts. l'exposidó 
deis 11rqui1cc1 es companys de Goudl ... Es a rlir. sense 
1cmr-hi pcdr;¡1, lwu 1'1-u tol d t¡uc es pot fer p~ttimu-
111i1lm<•n1 i his:tilrirarncm. 

C. MAUFA: Hn deixcm or¡ui. Mol1es gracics n rnts ,•ls 
ptmenis de 111 taula prr haver-nos ncumpanyat. Em 
scmbla que amb aquesta a!'tivital hem trohal un filó 
pcr a la rfvis1a perqué nomt's avui, amh la convl'.rsa 
que hem ting1H. s'ha11 c11cctat rnolts tl:rnl'S, Un rl'clls. 
imporran11ssim. es el de ronclliar divulgacici i conser
vació. i:inalmcnl. en el dtbat scmbla que llagi acn ·rl
lual mt'.-s la pan rwgativa c1uc la positiva. petú jo vol
dria acabar dicrll .¡ cm sembla qur parlo per boca de 
molla ge.nr-, que per moles colicrples, l'any Gaudí ha 
cstal una cxp1rrté.ncia mol! positiva i moll important, i 
viscuda amb molln lntcnsilat, i que cls anys tematirs 
són fómtulrs ütils, h1tentivadores i exitoscs, Pero t'S 
rrncta 1fu11 b:it que val la pena comen(ar a aprendrc 
a administra.r. Cal continuar r~ílexionant en el dél1a1 
sobre la conviv1'ncia entre el rnar11ueting i la cuimrn. 
sense 11ue es clcse.tabilit7.í cap ele le.~ clu,•s roses. Aixo 
será un altre día. Multt'S grades a lOlsvosalrres pe.r la 
vosrra ¡iartici¡iació i ass1s1cncia. 
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El 1ema de l'exposició que ens ocupa ens situa davam d'un epi.sodt dolorós i 
silcnrial de la noSlra historia reccnt. L'cxposició ,Les presons de Franro• prc-
1én donar ros i vcu al tonju111 de vides rrcncadcs. vittímcs deis sms idtals, 
conviccion, o manera de ser, 11ue, nianl·ades d'un reconeixement ofkial suli
cient, no fonnaven pan de la consciéncia coHt·<·tiva. Rcscatar la seva nwrnó
ria ele l'ohlit és la millor salvaguanla pcn¡ue la historia no es rcpc1cixi. 

El conjum d'una raixa envol1a11i, simple I scnse conressioru.. els rela1s 
pcrsonals csgralia1s a les parets, lla llum amcna(adora i la banda sonora 
inquieiant creen una aunosfera ei:noliva en la qual rcviuen les wus llar
gamcnt silenciades I s'ex¡>rt-ssa d sofrímcm viscut. 

L'espai cxpositiu s'organiiza a l'cnlora de dos grans cixos marcats con• 
ccptualment pcr ducs scquendes mni11iqucs: els camins 11uc conducíxcn 
a la presó i l'cstruclura de l'univ,ers pcnitcnriari. Aqu1'5is dos eixos se_r
vcixen a la wgada pcr ordenar una muhi1ud de ¡mits espais. dedicals a 
les vivencies particulars dds scus pro1 agonistcs i victimes. 

El primer cix cSta formal pcr un llarg passadls amh prcsiatgcrics d'arxi
vadors a banda i baoda coro a n.-s1uhat dd grau contingcrn de rcprcsa)i¡11s 
pcr la diciadura franquista, arnb el rcrcíons de la lraldó i la dcuúncia. 
l.'cspal d'aquesl corredor va minv;1111 a poc a por 11ns a portar-nos al que 
será l'cnrrada de la prcsó. En aquc:¡1 punr es dcscnvolupa un scgon eix for-
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mal pl'r un corredor drs d'or, es distribudxl'11 [JClits rspais a manera df 
crJ,lrs un es deseavolupen tl1; 1lifem11S aspecles de l'univcrs pcnhc11da• 
ri: la vivencia de la caplivilal, la pOr I rl lelllor a exptess~r u11lnlo11s. 1 
arliluil drsalfant ilavanl l'auiori1a1. la imrnini·oda de la mun l l'I control 
ft-rmgc del SJsrrma. 

Una penorhadora imatge dt Francisco Telkz d~prés de ser 1onura1 crea 
un primer loe d'atenció sobre t•I qué sc1a J't·xpuskló. Al l'orul, l'ombra 
negra de l'efigir dl'i Generalb;sim rs pt0jec1a sohr,• les lma1g,-s t·n inovi-

me111 de la vir1oria de f'rn11ro. l.'esrnl1ur.1 de brour.c dd Caudillo mun·;i el 
pune de partida c11 el llarg ca mí a h1 prcsó. Un ¡i¡¡ssadís. compost ¡icr 45 
mctrt'S li11e;ils de prcstaLgerit'S ¡¡lenes d'arxivadors amb expt•di1·nts ludivi• 
du,11s csdcvc el marc on es producíx el ¡ia, dd, arnsaiS cap als 1111crro
gawris. dcnúncks. judicis i w,nurcs. 

La preso. com 101a arc¡uitl'<:n11·a cmblrmaltra del poder i conlrol, t'S vcnc
hra a partir d'un corredor ceu·tral. prcsidit pcls simbols de l'cxcrcit impla· 
rabie drl poder rcrrenal i dlvi: l'l'SCUL d~ !'~liga hupcrial i la crcu. Emrt 
els dos grans simbols del n'gim pivota l'amtna~n cousiauL <kl darrcr cas• 
1·ig: la 1110n. L'ombra dis1orsionada dd garrol vil adquirctx una prt-scncía 
íanlasmagilrica I omnipresem en el labcrinlic rccorrcgu1 ¡11·r les crl·ks de 
la prcsó. Aqu,-stes, concebud11:s co1u a ambtents n:servats il la ínlimilat 
deis rcla1s personals de les vkcimcs. segucixcn l'ordrc del guió dc l'expo
sició, abra~ant lemes com la vida a la prcsó, r actitud deis prl'Sos. la pn-só 
di' les úont'S i eis ncns. d si1;lcm.i del cilstig, el 1rc1JaU for(al i la st•va 
CX'lCnsió i la vitln CXlr.lllllllS , 

l'd que fa a l'escenogrnfia, d llcu movimcrli dfls u11if'orn1L'S tlrls guardes 
tk la presó penjals sensc car;,, cls gnmxadors buits 011 rcssunc11 les vcm 
ianoccnts deis nens, 1'0111bra dist0rsíonada dd garrot vil, la scqll~r1tí,1 deis 
t'onfessionaris amb rela1s f)ersonals cxplic,tlS amb cxcmplar scrcnor són 
alguns dds cll'rnenls que intenten crear un clima de sikntí pcr recordar 
d dolor í raagoixa ,k ia vida en les prcs(lns tic Fra11co . 
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El cam1 i11iria1 amb el busr cid dk1ador culr11ina am~ la imatgt del c¡ue v.a 
ser la scva ol)r:, colossal. c·I Valle de los Caidos. Es tracia d·un moou111en1 
coronal pcr una ercu de ISO merres d·a1~ada, concebul curn a celfhraci11I 
i cul1c del sistema i erigit sobrr la vida deis perdedors. La ima1ge dd 
mouumenl. que ju111 amb I;, de Francisco Trllez són lrs ,miqucs íotogra
lics en color de 1·cxposidó. ens 11:rnspona al mom(•111 prese111 1 alhor.a 
assislim a la transformaci6 de 1·1ibra en un ¡iroducte c¡ue apllírix en ks 
guirs 1uris1iqucs com a monumcnt pauimonial ¡ anistk sense cap comen
tari sobre ks drcumstáncics de la scva creado. 1 és aixi com mllers de 

turistes. en un estar d'lgnoranrla, rendeixen homenatge a un capicol obs
cur de la historia. 

El llcnguatge ex¡,osiliu, basa, eu la uülilzacici deis recursos luminics. 
sonors, grálil-s i an1uitl'Ct/mics busca en l',1bstraccici una gramiltica uni· 
Vt'rsal i emotiva pcrque res en~ distregui de la pcrccpció de dolor que 
molts visquercn. 

El volum i el~ diversos nivells de lectura deis tc·xlos i el5 tcstimonis pcr
sonals. que constitucixcn la rnajor pan del material de l'exposició, exi
geixc11 un llengualgc docunmnal que reforci l'impac1e de la informaci,j 
his1brica i sigui capa~ d'unincar la ~ran varietat d·dcmems documl'mab:. 
Era neccssari u1ililzar rccursus íonnals qul' 110 dominessin per sobre l:a 
iníonnació reunida. qoe destaquessin pd sc11 contingu, peró no per l:a 
scva prcséncia visual. Taiu la dedsió de limitar-se a les tonalilats d1e 
blanc i el ncgrc. com la sulueió de trJcrnr 1cx1 i fowgrafia com a pari 
imcgral de l'arqui1cctura. respun a la voluntal de generar un ambicnt die 
silenci propici a cmendrc la historia no explicada. 

l.'exposició ,·omhina durs tipologies d'espais ,~xposi1ius. La primera s'uli• 
lilza al servci de la reprcsenlació de la dictadura i está definida per espais 
amplis i simetries axials. La repetició i multipliració d·ac¡uest esquem:1 
dins cls ámbits que li correspon n-fltctdx ja !'estructura imcma del siste· 
ma opressiu. 
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Dins un prrímc1rc ncgrc, ah i tmbolcallador s'ínscrtixtn ds ambils fil- la 
srgpna tipología,, carat'1cri1za 1s pe.r llocs ptlils i pl'.r..onalílzais co11s1ml1s 
amb ¡1/a//11r senst pintar. El cc111tingut cmndonal i individual rk l'rxposí
ció cs1il uhica1 dins aqucs1s murs, dclinils pcr capes, rcx1urcs I ITamcs 
diícrcnis, sobrcposarks cutre si pcr acosiar-sc a la complexa rcali1a1 rlc les 
vivénci(~ soícn_cs. El ¡1/ad11r •;cnsc acabar, amb ds 1alls l punts d'unió 
marcats com a dca1rius a la pell. consti1ueix un íons ideal pcr plasmar 
lambel rccurs grnlic de la s~rigralia) cls ics1ímonis ptrsonals en les parc1.s 
dt ks ccJ.1cs, <1uc adquircixcn, profundi1a1 tn la suma, rom !'anima amh 
lts scvcs cmprcmtcs. 

El fil rondurtor que uncix 101s cls iunhils de dolor i soírimcni aí llarg del 
lahcrint de la su1wrvivé.ncJa i:s la cons1ant i i111trminabíc llista de nonJS 
deis pl'l'som•rs qut rcmrrt 1011,, l'cxposirió. Cada aom pol1a inscrila una 
dram.i1ica hisiória personal qu1c cns ra rcílexionar sobre la crurha1 i í'ab
,urdita1 inhcrcn1 n la na111mlcsa humana. 
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Les presons e Franco 

ANTONI GAVALDA 
l'ruf<~,ot ~e Didá,·tica ,IL· Ir, Cli·uei ., Soriah ,k la llRV 

L'expo,iti<'• •lt's µreson, <le han -u, pul anal ilwr-,e ,it, ,k divcrses i,p1i
r¡ue1 qur nn r1 ¡m·1e11en pos d,-; r:ar1ar ac¡ui en prol'undi1a1. En ,·1 ,·as que 
~'" o,·upa ,e·m ha d,'nhrlrnl de ·er uua v"loradó l'om a propu,ra ,•o,n u
nka1iv" i 1ambl· mm a prnpos1;, divulga1iva. di,1'1r,i(11. 1 d"aixó ,<•ria del 
qm· voldricm parlm. 

É., rnmunameul arreplal qm· ,·n ·I disseny d'una expoiidti <Jlll' pMrn~ui 
;on,i,le r;11-1e cnn1 a 1.11 ,·¡,; ,un . ,rjr, dn.s rixos qm· seri,·n del trll inqürs

tionahk, : l'acdó ti,· rno>Har i la l\•n,e11yilr. Expa·s,ad" >14uc-,rn ¡m·mi,s" 
o¡,inn qut" tola r~posidó social l ,·n t"Sln!Clurada -1 ,11¡u,·s1;, ho Cs-. qu;,n 

,·; ¡JlarJll'ja. ~n'li·n ,orrihar ,11 p1i ,tic ,1 1r;1vi·s d';1r¡m,sin1 d<l> eiX<l!. s,·u"· 
dt"scanar, seguramrlll, també alr r, accior,s . Aixi. una volon1a1 nn ,·scrita 

perú a;sumicl.i pa1suria v,-r 111011 ar als ¡,os1il)k-s rr,·eptors u11 di"'"'~ dar. 
emrnrdor, de ,·ompn,nsiú rári l. ·11 r l S<"rllit qur allii qur ~ulgutlanwn1 r, 
vol 1ransme1n, ,irrihi al gran ¡¡\I ilk el(- f"rrn;i incquivrw,1. En d rnn1,,x1 
<l"alguues ,·x110siciu11,. el disrn" ,·xposiliu r¡m· es presc·ma 1i· la -aracl<"· 
risiil'a de ,rr ol!en - rliri;, <¡ue ó ullJ ,·:1rorn·1i;1ica d'a,¡u\'o\.o 1·x¡wiiL·;,;., 
ja c¡ue iminua alm·s mis,a1ge, lifrrern, dd , gue lii són dedarndam,•JII 
rdrrei,ri,11,. sovi m suh1il,. A ¡ut·sts niiss,11ges hi oparri"'" ¡1er u,1;1 
volumat implicira del; ,li"eny ,In" ,1,, la mns1rn amh la imenció ,r 
endinsnr -na, en :i]ires c:;,mps de n·ílexió . 

s; s<"guim m¡ut·sia a¡m•d,1d(,. r,, ¡rn1idó amplie ,·l ¡,ali l (k 110111,', 111uo
rr"r. i ,;'cmlima tll r l jJnfol d'" ar ml·, enllé1, e11 l'ardú del Íl'r p,·ma r. 
Llavo" s"entrarin en el terrrny d · l'rnsrny"r- 011t' .'s ens<'nyar si no qües-
1h111ar. poiM ,·n ,lul,1c, reiiluar 1, rnnceptcs que es 1mm , rcl'nrmular el 
mare propi i expressar un nou <li ·rnrs h"sa111-s<' en alió ,¡ul'ja 1c sap i er1 
r l ,¡uc s"l'11á ;1prcnrn1? Llluapa, '" aqueSIJ dif iril i alhorn frágil fron tera 
dd mosornr a l'rnsenya r o JI frr 1wnsar . .<importa qu,· l'rxpo,idñ pt1g~i 



generar duh1cs. que plarncgi ri·ílcxions interiors ancora ni-se en respos1es 
que potscr ílaquegcn. que rcatirmi o no el que s"ha scn1i1 i vist fins a 
aquell momen1 sobre el 1ema, i potser lins i 101 que qOestioni ti dJscurs 
inlerpreta1iu assumí1 que es pc,sseia fios a aquel.l momenl. Aquesll'S pos
sibilitats. ca una c.xposició, t·nriqueixea cl marc d'accíó, i cl visitant 
espectador pot no quedar-se 1ranquil davam del missa1ge que se li ha pre
scnta1. És Uavors, cree, que es11cm davanl d"una bona e.xposició. Per con
tra, hi ha pcriJls i cal ser-ne constienl. Passar la barrera del moslrnr en 
una ins1rnmeo1alització dr la inia1ge, del so o del text, pot decantar el 
rclat cap a una basta rnanipul,ació que de 1otcs 101c·s s'ha dr bescamar. 
Aques1, pero, no és el casen J'eJ(pQsitió que cns ocupa. 

Exposat el preccdcnl, emcnc que una acdó comunicatlva eficac; en una 
cxposició ('S aquella que es pmdueix quan cls missai,ges -tls que siguin
arrihrn nets i nilids al visitam. 1 cmcndria una cxposidó corn a propos1a 
clivulgariva, didilClirn, quan aquesta pugui arribar a ser compresa per un 
segmcnt considerable ric pcrso11cs. en el qual s"hi comprcndria ianr aque
lles que renen vinrles on basl ir !'.I scu baga1gc historie o social, queja 
aponen per si matcixcs, com a,~uclles ahrcs pé.TSoncs a les quals els cosrn 
enlla\ar cls ronccp1cs cxpositius per maocancl'S diverses, que podricn 
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passar per un escils componenr social o historirista personal, o per una 
educarió de base por interpretativa. Comptat i debatut, no he parlat de 
l'cxposició lins ara, volgudament I no n'hc parlat pNque volia expoi:ar 
-ni que íos sumáriament- de la manera com entendria la -mirada" a 
aquesta rxposició historicosocial. 

L'exposició que cns ocupa. ,Les presons de Franco,, és una molt bona cxpo
sició. La posada en escena, general. en formal de prcscntaciu dcls gra ns 
eixos és clara. si ens ccmrem en com es presenten ds panells cscri ts. 
L'esccuogralia deis panells, ~-uaumen1 dcsLacats en la foscor de l'cntoim. 
indiquen des deis toes d'atcnció del concepte principal que es Lreballa a la 
sala en qücstió, li ns a la generosa cxplkació del contingut. Els pandls s•ón 
situats a una al~ada del terra suficient per uo molestar el visitan! lector. IEn 
aqul'SlS panells. el concepte que s'hi Lreballa ajuda a situar l'cs¡1el'tador en 
allo que es trobard. Els 11lafons rnajoritáriament són Ilegibles, en el sentit de 
ser comprcnsíus. En algun cas. prl frt d'havcr-hi utilitzat un llt•nguarg¡• 
legislatiu de justicia militar. hi pot haver algun piafó dr més dílkil com
pn•nsió. Aixo se soluciona. pt·ro. amb l'aportarió d'una cxpliració més det a
liada deis tenues. Aqut'Sta posada en escena implica que el rccorregut pds 
plafons siguí d'ordre tcmatic i. en molts casos. cronológic. 
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Sobrc una hase historien gcnrr;il s'l'nrcia l'cxposiriá amh In dctmninarló 
del conc,•ptr pm ó. fa fixa rn poquissimes xiíTl'S l'ahas1 del 11uc rc¡1rc
st•111/J í es rldlncix quina rrn la linalilnt del sistrnrn. Scgi1idamrn1 rcxpo
sirió prcstn molla ntenl"ió nis amcccdems, rn t'ls ramins n la prcsc\, 1 dlfc
rrncin entre prcson,·rs de gurm1 i pM1guerrn, clrlacions í informes, ron
sells de guerrn, i modnlitn1s rcprcsslvcs scgon, ks dlwrscs formes M com 
es podía ,mihar n poder M'r jutint. Es un hloc que nsscma el nus del pro
rés: la prcsó I il's divcrst-s modalirnts. Pros.~cgucíx ,1111b la 1onnrn i s'en
t-ra d,· plr en el sisu·mn pcnitcnt,iari, ho i in1rnrnn1 fer cntcndrc nis no ir1i
cin1s alguns concc1J1cs rlcl tot ineludible~. dcstrfunt rll'11 de les cstrurturcs 
de poder tins a les aniruds rlcl presos. les preso ns de dones. i nrrlbant lins 
a In mon l t•l trrhall pcnilcnciari. El reine r..xposiliu prosscgucix nmh un 
hlor o·einramurs, d 111ml vol fer comprrnsihh· la dohk funció de la b~nc
lkénria estnial i ll'S llctUllari1,,1s i forrnts ck l't·x1·nrttt;1ció, i r, rrmnla 
nmh les Comlssions de Solidnr'ital per ajuflar cls condemnais. El rlarrcr 
hlor hasat en la mrmi,rin í en l'an1nis1ia c111roura amb el J·una hL,tória 
scgrrs1adn <1111• plnnn <lamu111 clr 1·rxpo;lrM. 

A aquest rc1rn1 globnl de rom í11gu1 raldrin ronsid,•rar-hí nl1rcs fnrtors 
cl'anillisí. L'1•~r1·11ografla destnra nito que in1ercs~n l In llum ! la penombrn 
fom1a pan ,runa rxposkió que· vol ~x¡11icnr realítnls amh ~inccri1a1.~. 101 
i c¡ue la sfncerita1 1101 arribar en nlguns msos a ser molt violrntn. Aqucs1a 
visualitzarió dd coni-íngu1 t"Snll rs complrmcntn amh t'I fonnat clcl., 
o~jrcles rxposa1s. 1 ~,•ria t•n nq1ut'S1;1 apn•cindó i¡uc s'hi 1roht•11 n1agnilks 
referents que teixcíxen 1rx1 i obra. per lcr-nc 1111n rrfercnci.l ltctcJvisual 
de fon im1rncte. Lt'!' refeitncírs sígnilkmívcs són varindes: la muhicopis
ta i el ciclostil. iam des de la p1resó t•om d~s ele rorn; 111 tdcfonfa delatora 
en tot momen1 i p,•r qualsrvol nímicrn1, 1¡ur féu del paf.,, una prcsó asfi
xiunl: la n:wlador;1 fowgrntla de l.i snln de Copirnnia cm es guarden els 
surnanssími; la sfmhologin lfrl uiodrr milit,ir. amb el rasamcnt sco,c rnn
templarion~ deis de la l'fl'U í rb il<' l'l·spasri: lts vfv~nl'ics iucshorrahlrs 
deis rstadnnts a prt'Só: In torturo clrsrt,mac!a i p11axa,11, explicitada de 
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fonna real ion la paraula hi fa nasa; la r1·prc;sm1ació drl rúucl de la prcs6, 
amb els corifeus cngalonacs, eíxorrs de prrdó: la creu que ho lnundava t:01 
1 qur curic¡samenl asscdcgava molt pocs •. Aquesl~ i nllri:s cxc111plcs 
podricn ressahar-se d'un llígam cn1re 1cx1 1 estrucrura simbolica ¡,er l'cr 
més comprcnsíblr l'acció del que va i111¡,lirar la bru1alíta1 d'un sisrcina 
sensc pcrd6. 

Un ,cgon factor comprensiu seria l'organltzació del rccorreguL 
L't'.lCposírió ti: un conlext narratlu prrreptíble. S"hi comen~il a partir d'u
nes imatgl'l> de lá lilmotl'ca, en la qua! abunda una visualirzario milita
rcsra del que era el regim, present a la rebuda per un bust del genc•~al. 
S'cntra en malería de forma lema ,·o un contt'.JC1 que vol símbolitzar la 
prcsó en fom1at real. en un ñtxer inacabable que dóna clara idea del con-
1inge111 personal d'cs1ar en una galería de la ¡ior i de ser un vulgar nimle
ro. S'arriba a l'explosió en la visualització rle la tortura, a partir del gan-01 
vil. i co la ma¡(niflca resscnya de les prcsoos de dones i ele xiquecs. annb 
un espai de gronxadors que parla l'motivamem per si sol. 

La pan final. amb eJ ValJc de los Caídos. com a baluard de la hun1iliado 
i la mon, 1 rcutrntla en tsccna de rcckla1s l.'apltans manaies mar<¡uerr un 
pum linal d'inílexió. 

L'exposirió és. pero. rlldiictica? Tcx1ualmcul i d'cspai, opino que sí. El 1ex1 
és peninent, l'awnció no es desvia del r,·la1 i la conncxió deis ponts per 
cnlla~ar les idees és la que l'orrespon. Podriá ruíllor-Jt-se, segur, en la rrlo
larió i visunlització rle les vitrincs - nlguncs C'.J<ccssivamcnt rosques-. o ,~n 
r l fct d'fn1en1ar destacar alguns 1ex1os -de dilkil lcclUra pcr a persones 
¡1oc avesadrs a llegir 1cx10s mnnuscrits-. Aquestes darrcrcs qGcstions 
serien apreríacíons de m:nis 11uc 110 aheraricn el s~nlit que en traiem, qrué' 
no es l.lp al1rc que estem davam d'uua cxposició aguda i prne1ra1n -i ,m 
el fons colpidora-, qur dónn mohisslmcs paute.~ comprensible.\ del pa~a 1 
¡ll'r a un fumr que s'ha de forjar de forma del 101 cliíereu1. 

IS •t.«Mud ~ P'Miel> 
t t, •lt)(l~lP""'1~ •tt 
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una exposició del Museu Municipal e Molins de Reí 
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,Cc,1t mofÍl'O Jf'I ISO Mnll'C'Nrio dr J., Frria di J. 
Ca"Jdl,,W dt Molitt\ dt Rri, rf ~ 1t.ñ1J 1.00J, d 
MIOtO Mwdcl¡,ol d< ~l«i,u 6r Rd prodl/Jf>, ,. <ola· 
boron61t ron fil Nrd ik Alldtm l«a1n dr I.IJ OiJft'tadt> 
4< 8",..,.,.. .• ., ~ sollrr ti Jt,,6nr<flo ferial 

0t Olt.alu1tJi1. El 11nin1Jo "BrUfÍt. colon.. áf()I'$: lt'J 
Rtrt. 111111 eqorisio cid +\fldnl Mu11iripal ¡tt, Mob11.\ 4r 
Rrr ttJNUO la Hstoria d,: la prod.llC'fidtt IN la ~¡.. 

""' -· ,.,m,11;¡,.. ,..,. la "1fcrio,, """" dt "' 
d/JÍ<flUAdcs. la> op,¡,r••.r.wo 1 1oz, ól,Otl1W « la, 

UUlj,NJ (caalD ('ff 6, 9ffll'To1l"ÍÓII 4r pn>dak"'t'4' flllr•RI · 

Jo dr iatrréS g,rnna.l-. 

l.a Fira de la Candelera de Molins de Reí -reccntmcm declarada d'intcres 
nacional- és la fira més amiga ele qui: i:s 1.é cons1ilncia a la comarca del 
Baix Llobr,:gat. El passa1 any 20Ctl, se'n celebra el ccm cínquame aniver
sari, i per commcmorar aqucsla importan! cfcmi-ridc J"Ajuntamcnt de 
Molins de Rei va impulsar una serie de projcciC$ pcr rccollir la scva 
memoria historica. entre els qual,s el de l'Arxiu Municipal, que va coordi
nar la recerca sobre cls 150 anys d'his1oria de la Fira de la Candelera. i que 
es ma1cri,~itza en un llibl't' que rnrnll abundan1 infonnació grilfka i docu
men1al, i en un video que recopila an1igucs f11macions. 

Per alrra banda. al Muscu MunidpaJ se li encarrega la productió d'una 
exposició. que si bé al comen,amen1 del projectr prclenia circumscriurc
·s a la lira local. després anii ampliant-nc cls plamejaments en compro
var, en una primera aproximació documental al 1ema, l'cscassc1a1 i par
ciali1a1 deis cstudis sobre les ñres catalanes -malgral la llarga tradició del 
fenomcn liral al nosire país-sobre101 en comparació amb d'ahrcs 1crri10-
ris de la península lbcrica. corn !'amiga Corona de Caslella, o d'ahres pai
sos curopeus com Fran,a, hália,. Alcmanya i Anglatcrra, que disposcn 
d'estudis aprofundhs sobre les ñres més importaais. 

Tanmateix, varem consta1ar que, a Catal1mya, el wma práclicamen1 no 
s'havia trac1a1 en l'ambil museogratic, malgrat que la historia del dcscn
volupamcnt l'<Onómic i cultural de molis tcrriloris esta emetamen1 vin
culada a una lira ... To1 plega1 en~ suggrrf la possibilital de produir una 
exposició d'abast supralocal que pogués fer comprensible l'evolució his-
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torit'a d'a11ucst fenomcn vconinnk <1uc 1~. ,1 mes, irnplicacions sodals. 
polhiqucs l rullurJls ent-ara en cls nosm~ tites. 

la producció d'una exposkíó ,d'aba~, suprJlocal es u11 repte ¡,cr ,1 qualsc
vol museu. i probalileme111 ho es més pcr als pcllts museus locals amh 
recursos econ6mks i de personal limitaJs. rnm e.s rl cas dd Museu 
Municipal de Molins !Ir Rci. Pirró tamhé es n•n que, sovím, els reptes són 
un t-stimul i en el nostrc ras, rna.lgrat que l'equip de recerc-a I redacció dd 
guió nnmes <:I formavcm duci; persones (M. Eugenia Ripoll i jo matcixa. 
aJDb l'asscssorarucoL de la Dr.,. Francesca Es¡,a~ol) i que lCnicm recursos 
ecoucimics molt limitats, le id1ia d"organitzar una cxposidó que transccn
dis éJs,lunlts del muniripi etts 1'.lllUSiásmá 1am que dccidJrcm \'SlilCr,¡ar tots 
ds esfor~os liecessaris per dtir a 1em1c cl projeclc i rendibilitiar al mitxínt 
els recursos de que djsposiivtrn. 

Vartm aprofllar que el Museu !Municipal dr Muli11, de Reí forma pan de la 
Xarxa dt> MU5(•us Loca Is per sol·I iciiar la rol·lab\1raL-ió de la Oiputació én la pro
ducci6 d'una exposkió que Crt'Íl:m que podía ser d'in(cri:s per a mohs rnuseus 
de la Xarxa. No fou dificil cotnprnr amb la coHabor;ició I la complicitat de 
l'Oliciua de Patrinloni Cuirural d•r la Dipu(adó. c¡ur valora moh positivamcnL el 
111vjt>ctc, pero l'ólljccl1u d't'Sdcvcnir un 11roductc a11tc per a la itincrimcia cntn: 
ds muscus de la Xarxa supos!1 un n:pla111cja111c111 de l'cxposkió. 

Aqurst 11ou plantl'janmll mm a cxposició írincmnt rcpresemava ae1:epta1 
alguns condiciona nis tarll en cil dissdly de l'cxposidó. au:s que. s'havicn de 
íadlilar ks tas4ucs de mumatg,: i dt-snmnlatgc, com en la dL'Cisió d'irurorpo
rar o 110 bfos mobks a l'cxpuskió. atl'S que d'aíxb d,pcndrico IJona pan de 
k-s dcspt~ del I mnspon i l'assi~guran~a de la mostrJ. Am bé, lt!S limi(adons 
t¡ue plantejaven la manca de m:ursos i la mateíxa itinerancia. creiem que no 
afectaren l'ol~ectlu primer d'ofl:rir un pmductc de <1ualitat, Ans al contr.ui, 
els esfol\()s es conccntral\'n a ll't'Ure el maxim pmfü de la recerca do<'umen
líll i del clis.~l•ny museogrntic per fer de l'rxposició un espai ludk i clidac-tk. 

Pcl que fa als t:0ntingu1s, l'cxposició es plantcjava rom un deis seus obJcct1us 
prim•ipals la divulgació del1 aspccics que han ana1 configuram en el dccur.; 
drls scgles cls trets mes sígnifkaHus de ll'S firl'S en !'Europa nccidcntal. que 
les difrr,•ncit•n deis mcrcats dia,ris, scmrnnals o qulnzcnals. 

La dedsió de no incorporar pail·rimoni moble a l'cxposíciii. juntamcnt amh 
In necessita1 de fer de rexposició un es¡,ai de facil comprcnsió. cns obli
ga n 1enir una cura especial 1:n la rcdacrió deis textos 1 la sclccció d'i
matges. La coHaboradó de la Dra. Franc<:sca Español rn aqucs1s as¡icc
tcs fou molt importan! 111cs que cns ajudá a discriminar i organitzar la 
lníormació. Ens ¡ircocupava que la nccessaria simplilkació deis contin
guts en una expusició ae cafre di-vUlga1iu provoques una pérdua de valor 
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ciemlfl,; ncr ;HIU\')I mulíu. es linguf 111111 cura c;,¡wdal rn la dclinh:h\ 
deis clxos sobn· ds quab \'.S v:1 consl mir rl disl'Uni fXp11shi11: L'l ma:rc 
legal, d calrndañ firal. rr~renuri f~ic i rls nspectrs socinls. simbblics 1 
culturals de les tires. qu~ t·onfiguren l't•smmura mnrrprnnl de l'cxp,isi
l'ió i qur. en drfinhivn. sim ,·I~ dMTTcms que han car~c1C·ri1z~1· ,·I drn·n
volupamc111 del fcnomcn liral a Ca1alunya. 

Drs dd pum de Vi$ta deis ro111ingu1s, l'rdcru que l'eXposiéió aconsegul. l'Jlca1ra 
que de forma sintética. posar de manifrst la lmportarKia I la lnridi'nría d~ 11:s 
fill!S en ]'ámbi1 de l'economia com a au1i:n1k motnr tic 1~ revolucio', comrr\'ial 
turopea I corn a cspai básk d'intercanvi de la 111lmra, la 1ec11olugin i l'an d,:-.s 
dr l'amiguirar. coma l\'Sf/OSl,I a la 11cccssi1a1 universal que han 1ingu1 cls 1K11Jl1is 
de rcl'I.W lünnuks cJ'intcri:.mvi de ¡,roduc1cs. idL-e; i conl'ixcmcnts. \Jn ;d in' d1•ls 
ol\jcc1i11s de l'cx¡wsició, des del pu111 de vtsrn de l'aporrnricl documcmal. fou ~1ir 
\'I visitan! pogués copsar lt'S slmilituds i ks díferendes cnnt lc-s fircs 1mdkio• 
nal~ i k-s lires actuals, tor l que l'exposkió s'cmmarca rmnologicamcn1 en el 
peñode rm'llicvnl i modt•m (s~gles XII ni XVII). mmncnr en ~uk s·a~emarch lo~ 
bases del 11111• rondxem Rct11al1111't11 com n lires tmdidonals. eres 9m·, a paf\ir 
dvl scglc xvm, d, nocb critcrí.,, del tapi1alisme cotnmiaL jamamcrn amb ds 
nveu~c,, 1tt11olllgics i la milluni de les vit-s dr curnu,1!ració, provucan:n I;, 1m>· 
g=iva pcrdua de sentit d'aqurs1 tipus <l'rs1frw11i111cnts l l'wolueió 1·ap a íó:r· 
mules 011:s scmblams al qne cuncixcm aliualmcnl \'0111 a firt'S. 

Tal rom assenyalávcm més anlum, fer de l'cxpuskiú un C!ipai cum1,rensi• 
))le es tradul rnm))c: en una µrc11rnµació 11er la muscogmfia. 11u1-. 101 i 
essent scniilla pcr facilitar-ne ds trasllats. havia de r~u lrar ('VOl'ndorn i 
facilitar la comprmsió dds :ispccies més v1suals I scnsoñals de les firrs. 
Tot aixo s'uconscguJ graries a l'equíp d1• disscny d~ la moma, formar ¡wr 
Josep M. Margarlt i Josrp l.luis l.ara, 1111e ronvrnircn l'cspai d'cxposicio 
en un , reclnte firal, plt• de sons. cnlors I olors ... 

L'ambi~nl de lira de l'exposiri<I l'I ronformen cls supons 1M, plafous qu.r 
re11rodueixcn les nncigucs pararles de fira que s·milirzaven a comcn~a•• 
mcnts clr scglr xx. scgo11s la documc111aci(, grilfica de que Jisposavcm, 
Aquesta disposici~ deis pla fans ja de per si implica f¡ue l'actiiud del ¡11il1l ic 
que vlsit~ la mosfra emula la de qui visita una lird qualscvol: rrohar-5:c 
,tafanejanb la diversítat d'uoa ufcna lira!. El tractamenl grafic deis pl;i1-
l'ons s'Utili1:zá pcr rclkerir la varlctat cromhtka i formal d'una lirn 1mdl~ 
ciooal. la bam:la ulfactiva, un deis aspectes mcnys tangibles d'una fim, 
iambé t's prcseni a l'cxµusició d'una forma moh suhríl. ja que hi ha qua
trc aparells dis1ril,u1ts al llarg del recorregu1 qur deixcu sen1lr difcrcofs 
olors de Oors. csp~cics. ml'I , fems. c¡ur evoquen ~lgune.~ de les olors Lipi
ques de lira, Quam a la rcprodurrió del hrogir I l'aglomeradó pro¡¡is de 
qualsevol lira, es van fer rralit111 míijan\'3111 la reproducció d'un grup de 
pcrsonaígcs a mirla real qur reprcscntaven cscencs divn s~s. en aqucst c~~ c.,...., ,.1.1..,.. 
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11:ali1lades ¡id lllbulxan1 111ollt1l'11t· Josc¡, M. M;odorcll. ro11t·gut al ¡iai~ pt•I 
Massagrnn i l'l scu trcball a C1111111/ fvrl. L"arnblcn1udó es completa ambla 
m11sic;1 m1dirionnl del srglc XVI. 1¡uc t·o111rihueix a submcrgir rl visiiant 
en l'nmhicn1 ¡1ro¡ii d'una flm 1ra11ítional. 

Si hé tls l'l'n t¡uc l'cxposirí<I ,e:rogl1. rnlor.,. ol11rs: les tire,-. !:, una cxpoª 
skic\ dt• dívulgat'ici í ohen.i al 111úblir en general. t.1mf1é ~s ben ren q1w no 
es m(·nor r l sen 1n11·rés t•durnliu. Per m¡urs1a raci. la m•tt-ssirn1 d'ndcr¡m1r
nc el co111ingu1 n la romprcnsió dt•ls csrnlars t·ns vn mourc n sol-lkilílr In 
c111-iahor:icíi\ tlr Mo111serra1 R1.l1z I Alhcn Cahüs, drl Ccnirc de Recursos 
Pcdagogits del Bab: Llohrq¡o1-I, en el di,scny i l'clahoració d,· ks ducs 
guíe~ ,Hdaclir¡ue~ de l'tx¡ioskl .ó. 

La primtr:i gui;1, 1¡11e s'dahoriJ amh l'ohjcc1iu de fndlirur In visila n l\•~
poskló. prct~o s,•r una cina pcr a l'cducador que hu M conduir l'aclivitat, 
ja c¡ue l'acilita informaciú cn1om ,kl 1rac1anic111 de la visita pera cada un 
dtls 11ivclls educatius. La gul:1 deflneix tul conj11n1 d'uhjeclius concl'p· 
1uals. de proccdimcuts i d'a1•ti•tuds que poden orir111ar els monltors ei1 la 
prrpa raC'il) de les visites cscola,rs, 

La segona guia prrscnla una si·rie de proposies conrretes de lreball a l'au
la ¡wr dur-lrs a trm1r un cop linnll1zada la visita a l'rxposkió. Oe la ma1ei
xa manmI 11111· la ¡1ri11lcra. wn:11Jc cstil ud.iptada n diícmns nivrlls cd11ca
llus I difcrcn1s ilrt'CS currículaA,. t's a dir. 1Iuc 110 solamcm l'S pu1 trcball:tr 
des de rnm 1 de d~11d1-s soda ls. Oisscnyada pera lt-s tres ciapes educatives 
no 1111iversililrit'S, té la virtut ck ser adaptable a les cspecificirnls dti.s alum-
1us : a 111(-s. ~s susct•¡,1ible de Sl!r rl•produYda pardalmenl 11 10talm(•n1. amb 
un pla111ejamem d1• Jrehall funnal. pero alhor.r lúdk i distes. i es ¡ircsc.nta 
t•n dos forma1s. paper i CD-ROM. per fadlítar-nc la utllilat nis usuaris. 

L'olJJer1iu M l'elabor.ol'i<) d'at¡Ul!!ilS 111a1~ri11ls didartirs va ser fo11amc111almcm 
:ipmfundtr t'n ac¡uells as¡wrtes. rl1•men1s 1 car.11·1eríslic¡u1-s d1• les fircs c111e més 
signiflcal'ió i intrres poden temo· 1wr nis nlumncs de les clilrre111s Napcs edu
carivcs. En aques1 S('nri1, les gll'irs imrnlnvcn fnt•illtnr les elncs qnc no pro-
11orcionnvn la nr.i1l•ixa rnUS('Og~nfia, mi\jan~an1 les <1uals l'S prctcnia plamc
jar un trt'hall de rcílcxió. M TI.'ltncio. de dcducdó, de consolidadó i d'apro
fundimct11 deis romingins <k la mos1ra amll cls csmlars, cines ~uc, pcr la 
ll(ISlra CXJlCri~ndR duraot el lé0!pS que l'cxposici6 s't xhibf a Mollns de Rei, 
van r~llar hell valoradl's 1a11t pds profes.sor.; com pels alumnes. 

Prr ni M11s~11 M11nicipnl lle Mol ins de Reí l'e.xpuslcíó ,Brogi1, colors. olors: 
les fircs, va significar, a mes de la promorió del Museu fora deis limíis 
locals. l'oponunital r¡ue una producciú temporal pogués 1rnir alguna 
mena de rcpc•rciJssió c.I1 l'cxposició pcrniaiwnt, en el fu1ur. Garantir aquest 
darrer aspecte era molt impon:¡m pcr a 1111saltrcs. 
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Sovim lli ha una dtsproporríó cnirc les manlfcsmcions cfimcres i 1,~s 
infraes1nmures culturals en la majoria de produccions locals. En el c,¡s 
del Muscu Municipal de Molius d~ Rci, que Lrcballa en la solució de grcus 
délkits infracslrorturals, era mol! imponar11 que ds recursos csmcr,;als 1·n 
la r~cerca i la produccló d'aquesia cxposició poguessin ser úlils m<'s cnlla 
de la maicixa producrió, no solamem pel que fcia a l'a11roli1ame111 ,!cls 
elcmcots fisics de J'exposició o dcb recursos didiirtics, sioó tambc com a 
ronseqüi>ncia de l'avaluació que farem. un cop at'ahada la ltinerancia, deis 
resuhats ob1inguis en !'Is diferents muniripis on s'ba mosira1 l'exposició. 

No pcnscm desaprolllar l'oponunilal que represcnla peral Musen Municipal 
de Molins dé Rci -que treballa at-iuahne111 en la deflnidó de la fumra expc)
sició permaoem, c¡ue, scns dub1e, tindra un espai dedica, a cxplíC'ar l'cvoi11-
rió i sigoifkació hisuirica de la Fira de la Candelera-, la possibilital d'u(i
litzar aqursl magnílic , hanc de proves, que ha signiliC'al la itinerirncia ele 
l'cxposició duran! dos o lres anys 1·n diforents poblarions, 1·n1re ruilcrs ele 
visi1an1s 1l'l'da1s. condicions i cul1ures diferrnts. 

Per al Mnseu Municipal de Moiins de Rei aquesra ha estar una primern 
cxperíéncia, de la quai, en conjulll, cs1cn1 molt satisfeLS. Encara <1ue lla 
i1ioer.inria no ha araba¡, sabem que fins al mame.ni són bastanlS ds tq ui
pame.nls que han mostral intrres per l'rXJ>osirió i ai.l<ó s'ha rraduit en ,el 
re, que prop de deu míl persones han pogut visilar l'rxpusició en mu11ici
pis gra1L~ i mi\jans de la provincia dr Barcelona. La Fedrrarió de fires ele 
Caialunya 1ambl' va valorar molt posl1ivament l'exposició I la va ponar 
al FórUJn Anual de la Federacíó de Fires de Catalunya. 

l\:r a rnuscus pl'áts, com d Muscu Municipal de Molins de Rel panicipar d'a• 
qut'St tipus d'Clé()l:ricncil-s museis,Jques és molt impor1anl, al/.'s que, sens duhte, 
pcrme1en es,imular la tlttn. •. msa que sovint ens veiem obligacs a relegar pe1r
c1ue d dia a dia cns ofega; seiveixcn per acumular expeJienda, pcr promocio
nar-nos i, sobretot, per ,·rcixer rom a in.wtució. Pcr 111111, $tmbla ciar q11e 
aqut'Sta experiencia no Sera la darrera. Tanl de bo que en fumres 0<:asions 
puguem dísposar de més recurSllS pera la planifirnció i CXl'C\l<'ió del pr[tjec1~. 
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Rtswlro 1u111Hltll!rr agradtbk t'O,JIJ~tar, dt5dr 1r11 

¡ntJtro ,,. ,·U:ra triltto, WM t:.qmkid• q11r, 1ft 

f'fttrlff , l"rttf lrrd111 " "' d '"'°' dr quft1 tt .¡il 
NI: sti fdt.t 1 hn la lltQOt MHm poJiWt' ,r r:011-

ttrríÑ n1 md/414. St mm, Jt H pmyrrto, sa11-
gib dtl Al""• Af••ldpol dt Mol/Ju dr Id. dr 
nu1,CU1t ,.,rm '"dtdto, ffllJIIO 411N, 't .. ,., .. 
/,esto r• ti Pnt)'fflo tdti1c,til'v 4r: 1't upo,irió11 
t8,Vf{t. to~n l M'D: lt1 ft,n,, p,rw11t1Jdo pot 
CoJUit11 Gil y Al. Eltft'l41• RlpolL Llls 401 to11is, 

ñ111 f11Jt1N• tnit,r ti tc,ia ilr J. Jign{/i,..d611 
01>1tlri<II dr los /rrl,s to ti '"""" l"fdfi<o d, 
Eflro1" Ocrid.t11t1I y •«rr Jt lo UJIOJÍC'Ídll u 
aptril 4t di~logo, 1rabaja .f 4lrrt1fo1. 

Es fa del 101 agradable comentar, amb ull critic, una exposició que d'antuvi 
sembla feta amb !'amor de qui confia en la seva idea i busca la millor mane
ra posslble de fer-la realilat. Es tracia d'un projectc, sorgii del Museu 
Municipal de Molins de Rei, de mamn intcres didactic, com queda de mani
fest en el projl'Cte educatiu de l'exposició ,Brogit, colors i olors: les fires
presentat pcr Conxita Gil i M. Eugenia RipolJ. Les ducs comissáries buscaven 
tractar el tema de la significació llistorica de les fin:s en el marc geognific de 
!'Europa occidental i fer de l'exposició un espai de diálcg, treball i diversió. 

Ben avia1 ti projectc es convertirla en una magnífica activi1at per celebrar 
els ccni cinquanta anys de l'organització de la Fira de la Candelera de 
Molíns de Rei. la fira agricola mes antiga del Baix Llobrcgat. Pero la idea 
d'estudiar el tema de la Catalunya comercial dins !'Europa de les tires entrc 
els segles XVI! i XVII, també va interessar a !'Oficina de Patrimoni Cultural 
de !'Área de Cultura de ui Diputació de Barcelona ates que veia en l'expo
sició un produclc cuhural que podia lntcrcssar al conjunt de institucions 
muscistíques que fom1en la Xarxa de Muscus locals. 

La unió d'aquest conjun1 de voluntats i recursos economics han permes 
comptar arnb l'assessorament cie.ntific de la rcconeguda i professora del 
Depanament d'An Medieval de la Univcrsital de Barcelona Franccsca 
Espanyol i destinar despeses per a la recerca documental. També s'ha 
invcrtit en el disseny i realització de l'exposició, aixi com en l'cdició de 
la publicació que l'acompanya. 
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l,,i \,ill et Attitl llúli 

P.l 1·omíngur de 1·cxposkic\ es presenta repartí! en vui1 ámbíts: •í l'mps í 
tires,. ,E,pai d'íntcrranvi.. ,El marc legal,. ,L'escenari urba,. ,EJ paisatgc 
hurnil,, ,L!'li 1r:10saccions,, ,L11 flra: !'espía ~otial. simbolic i cuhural• i 
•l es ílrc, a Caialunya•. Cada un d'aqucsts ambits explica. de manera moh 
resumida. el tema r¡uc prcseni,a, i s':irorup:uiya de documcmació gráílca. 
L'cS1udi ha pcrm~s presentar 1>liblica111c111. i pcr primer cop. un dorume111 
de marrar ínterrs historie, com 1's d privilcgi a1orga1 (8-Xll-1405) pcr 
Mani l'liuma 11er poder celebrar ílra a la víla d1• Cardona, 

El ll'XI de l'cxposíció esta rcparlil en blues. dr manera que el visí1a111 1in
gui l'oportunítar de lkgir la pan que li puguí ímcrr.ssar mes. segons el 
lcnrp!/ disponible i el scu níwll de curiositat. De fer. han nconseguit prc
s1·n1ar un produc1c cuhural 11uc poi ser inr1·rprc1at n efifcrents nívclls dt 
kc1ura. Aqu..sia premlssa, com r l lrr1or snp. ha rsta1 i és dcftnsada pe.Is 
musccilrgs mi:s progrrssistes q1ur cerquen les millors fórmulcs muscogra
liqul!S prr a¡>roximar ds valors del palrlmoni al ptiblic lló crudil. Com dls. 
els responsables de la moma hao buscal amb afony la in¡rrrelarió dd 
missargc efe l'cxposkió aulb el previsible visilanl. Un Jlúblk ¡,01encial que. 
en 11questa ocasíó. es prc1t'n que sigui moll ampli ion clsjnvcs i ocJIS bau 
efe jugar un papcr moh dínamí1zador. 

l.a voluntat divulgndor.1 de l'cxposirió rs ra rni•s cvidrn1 cucara quan se 
11 incorporen pcrsona1gcs imaginaris, que hum podía havcr 1ro1Ja1 íorma111 
pan rid lci:xh huma (Ir les anrlgue!o fin'S. Arnb at¡ucsia ínlcnció s'organit
zcn cinc gnrps de pcrsonatges: el pn:goncr i d nc11 11uc l'estoha: d drs
pisia1 í el "!ladre·; el barbrr-dcotista i d pacirnt; el malabarista, í el 
xcrrain:. El rompkme111 scnsoiial de la moma s'amplia 11111h ia incorpo
racíó d'una nni~ita ;unbícntal 1¡uc. ju11tamen1 amb els personatgcs drs
crits, vokn recordar d brogit de les íln•s. Tamhr s'han pro¡iosal desvcrllar 
el sc111it olfnc1iu del v1siia111 111itjan(a11t l'rmanadó d'cssi:nrfcs que cns 
rccordcn les olor.. ¡iropies dt• l1-s anrígu¡,;¡ lircs, 

El resulrat rwal cos poli.a a pmsar que l'cxposírió, 1·11 llor de fomentar el 
fracils in1cl-lec1ual í l'avorrim1·111 del visim111, li poi dt•spl'rlar u11 interés 
cuncepiual pel tema í desvet.lla1r les sev1-s própi'-'1i cmoci!lns i scnsacíoos. 

A ¡1a11. la iriner:iucia l'S uu valor afcgit a l'exposlcfó. En una pais com el 
110s1rc. 011 cls muscus locals i ílns í un els rnmarcals tenca diJitullals eco
nómi<¡u1-i; pcr dura ll'rnte ¡irodurrions priJpics que dlnamitzin el seu pro
grama, aqucsla l'.Xposició és un bon rccurs ni scu al)as1. 

La muscograíla ba cstut p1·11sada ijustanmu disscnyada pcr ser 1rasllada
da pcr difereais indms de Catalunyn i acollida en sales de dísl'ir11es midrs 
i du1adcs de re.cursos moll varínrs. En aqucs1 sentir, Jusep M. Margarh, 
autor dd disseny í rt"S"ponsabl1~ del munlatge, ba sabul crear un rnodtl 
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cxposilíu práctic, srn7.ill i moh cconomk. Dcsprove'it de pmension~ aco11-
scgucix un prnd11ctc c¡uc facilila el munratgc, lksmuntatge i 1raslla1 cíe 
l'cxpositió scnsc complicacions al°('gidcs a les habituals dr la itincrimdo. 
Cada deml.'.nl de í'expositió es pot plegar amb molrn facilirnt i guardar c·n 
capses cspecialment cons1.ru1dcs. 

El cos principal de la moSLia la formen cls vuit am~its esmcntalS, mcnmc 
que la ínformació general ocu11a uns plafons complemcntaris síwats a í'i
nici de l'exposkió. Cada ambit ha estal dissenyat a manera d'una paradla 
de ñra antiga, i cns recorda els modcls encara vige111s de la fonna d'c>:• 
posició de les mercadcries deis mrrcais setmanals ;1c1uaJs. Cada una de íc$ 
b01igues esta ¡irot,·gida 1>cr un tendal i en cls brn(os d'a11uest es situa lla 
instaHadó clectrica que dóna llum a cada mosrrador. La iHuminació 
general dl'I «'Clllli.' és íucxis1cn1; pcr taol, es dcixa u 111,1115 de J'entitm 
receptora que acull la mostra. 

Els pcrso11a1ges que ajudcn a imprimir carilcccr a la mostra son obra d•d 
rcconegu1 dibuixant. lill de Molíns de Rei. Joscp M. Madorcll. proFcssic,
nai moll reconegu1 per la seva labor en publicacions de rain' Juvenil. Les 
figures són de mida natural i es presenten folograíladcs i encunyadc~s 
sobre supons rt·sistents i de fa\'il mobilitat. 

El disscny grafic de l'cxposidó. a mans Jose1> M. Larn. ha sabut n:spt-ctar els 
difercms niwlls de lectura, mítjan~ar la u1ili1zació de distinccs caixcs de lletm; 
i d'altrcs recursos típogralics. El material fotngráfic. a rura de Jaume Pormlo11. 
és corrooc. Tot i aixó. el llenguatgc visual i grafic del conjum de l'cxposíciil, 
sobmol el deis mostradors de les 1endcs. hauria pog\ll ser més vital, més dircc-
1c. mcnys lineal i pla. Semhla que es podtia havcr aconscg1ú1 un estil més prc,
per a J'est~tica actual i utilhzar recursos més dinamics. Pero, com 101S sabem, 
una muscografia innovadora re<1ucreíx mohs més recursos técnics i aques11s 
u·nen moh a vcurc amb cls mitians econ/Jmics L'Sme'-aLs en cls projectcs. 
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Entre l'I, mi-rits d'aqu~sta ,·xp,usícíó t¡ue ú'un,a rnanera u altra hatt cst;,t 
1rac1ats en ai¡uesta rL'Ssenya, d•~stacaria el fe, que es tract:i d'utta iniciativa 
,J'un ,nuscu local (Jue vol n111:trihuir a la dinámica tlluscistku 1k l'l:ttlom 
rl'una capital que, 1·0111 Barcr!Qt1a, és rica en museus. Que han 1ractat un 
tema por Investigar l qur obren ks pones a nous csrudls. La llll'Sura dél dc-&
cnvolupamenr del tema en l'cx 11osició L's correcta. ja t¡uc cst,\ marca tia prr 
una clara voluntat didactica d'csthnular el diillcg entre l'ls mottitor.. 1 cls 
\'isi1ai11s. Tambc rs imcrcssant ,que vcgitt la lira, no wn sois com un fet his
lork 1 una dta cumcrdal, sinó que en dcsta11ui11 la scvn vessa111 més huma
na en 101 el 11uc com11on;,va 1h: rel.il'ions intcrpersomtls. 

íots plcgats han sahul treure prou profit d°11na expositió que nom~s ¡ire
senta cópies deJ ma1erial origi1nal. Aqucs1 fer. que no h¡¡ sigrúlka1 la ¡ier
dua total deis valctrs co111unkalius del J)alri111011i cullurnl. a més. n'ha 
garanllt la conservadó. Tamu1: (-s 11rcvisiblc tJue amb unu bona assist~n
da al visitant, at1ues1 tingui i1:111·rcs 11cr ronsuhar ds musrus, cls arxius t 
les biblioleques ¡1úblíques i que trobi complaen~¡¡ amb el gaudi c¡u1• com
pona rl co11tane mes dircclc ,11111, les fo111.S origfnah. 

t:om a supon per als educadors, les wmissárics de l'cxposkíó han dabo• 
ral un lllate.rial d'oricntació d,: la vista tks1l11at als difere11ls nlvells d'a• 
pre.nenlarge. S'hi f~stablcixcn objeciius. pro~cdi111c111s i ac1ivitats per dur 
a 1enne abans, duran! o dcs¡m's de la visirn; Aqul'SIII ofcna s'ha visl 
ampliada amb la publicació cl.iboratla prr Montscrrnt Ruiz t Allll'rt t:abtls. 
La seva Guia dicl1ktica vol ser una ein,1 pcr treballar l'cxposició a l'auln. 
mitja11~anr una extensa oferta de possíbilita1s didilcr111m•s de difert•n1 
signe I prr a 1111s cls nivdls cducatius. 

Fins avui, l'ex1>osició «Brogit, colors, olors: ks lircs• ha pogul ser vishada a: 
Molins de Rei, Sala Gótica del Palau <le Rcqucscns i sala d'exposidons de Ca 
n'Amerller; Vilalranra del Peneclcs, Muscu de Vilafrattca: Vilitdet,ans, Arxiu 
HiSlóric tk Vila(lecaus: Santa C11lnma d~ Grdmcncl, Muscu Torre Balhlovina: 
la Seu d'Urgell, C'QrM'llCÍO anual dt la fcdcració de Fires de Catalunya: 
Matará. Museu de Ma1a ró, i Corndla, Palau Mercader. 

En ti mome:nt de redactar aquesta ressenya, no he pogu1 disposur de les 
dalles neccssaries que em pern,etin valorar el rendimcnt pcdagógk, ni de 
l'c:xposidó hí de l'ús dtl material didactic csmentat. Es una ta,Sca que, a 
hen st·gur, s'ha de l'l'5ervar r1:r estudiar-se una vcgad,1 finaliltal lOt el 
recorrcgu1 de l'rJ(posició. Amb1 101, aqucs1a exposicici em recorda la dita 
populaJ: ,En el poi petit bl ha la bona confitur.11, Ara uumés ral que IL'S 
lnstitucions rccept11rcs de la moslra disposin deis lins instrurnents que 
perrnetln ,¡oc t'I pliblie ITeguí die l'exposicíó lota la scva 11otencial senior. 
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UNA MIRADA ENRERE 

Si fem un breu repas a la bibli o
grnfia museologica apareguda ,rn 
els ulrims anys trobarem la pro
ducdó a Catalunya 11·11na cuna 
serie de I libres de 1emi11ica museo
logica o palrimonial i una llar¡ga 
!lista de traductions (totes al castc
lla ... ) de textos que han tingut uma 
gran difusió en eJ mercat imerna
donal. Si fom una mica d'autoc1i
tica, aqut'Sts ntvells de producció 
rcorica no es corrcsponcn geire 
amb l'opinló molt positiva q1ue 
re_nim els rnuseolcgs catalans de 
nosallrt'S matc1xos com a col·lec
ti\t. Vaja, que potser hauricm d'es
criure una mica més tolS plegats'. 
Tarnbc podrem cons1a1ar. pcl q,uc 
fo a la bihliografia tntemational 
que cns arriha, que cls llillrcs ,de 
cap~alera han deixat de ser els te;x
tos tei>rics frauct-sos i han passa1 a 
ser-ho els pragmatics manua,ls 
anglosaxons, amh cls de geStió i 
marqueting de museus al capda
vant. D'emrc aqueslS, cls de Lord. 
Moore, !toller i McLean són ds 
més dlfosos arreu. A la llis1a haw~
enl d'afeglr, com a conlribucio:ns 
loca.Is, cls de Ballart-Juan i Carrcras
Munilla'. 

Pel que fa a la rnnservació, un llli
bre ja clássic, el de TI1omson•, ara 
lé traducció castellana. El canvi 
que han sofert ds museus en ds 
úlrims temps es trncta1 en dos 1e:1-

los exccloleuts i arub tesis contra· 
posades pcr Robens i Hcin', Sobre 
el lractarnent del public i la comu
nicació en exposiclons i museus. 
Hooper-Greenhill 1e una ('}(tensa 
bibliografia. i des d'un;1 perspecli• 
va moh més properJ a la semiótit'a 
fi nalmertl t'S pot !robar un rt-cull 
deis artlcles M Davallon' . 

Les nove1a1s pel que fa la historia 
deis museus tenen a la bibliogrnlia 
anglosaxooa l'empremta MI que 
anomenen ,ru/111111/ studies-, una 
perspectiva propera a l'antropolo
gia o a la historia sodal, que rrarta 
les producdons culturals (eom ara 
els museus) en relació amb la soclc
tnt que les eren i amh la idcologia 
que exprcssen. La !lista de noverats 
es llarguissima'. Estudls més tmdl
donals són el d'Andren Gartia 
sobre l'oñgen dcls museus d'an tk 
Barcelona I el que 101 scguit es 
objctte de ressenya: La polllico 
ll 'adquisicions 1/e la J11111n dé 
Museus 1890- 1923. de Maria Josep 
Borona 11

• 

IMMERSIÓ A LA JUNTA DE 
MUSEUS 

Aquest llibre cns presenta detalla
damcnt el primer peñode d'exls
tencia de la Junta de Muscus de 
Catalunya. amh l'objettiu de 
millorar la desigual i a vcgades 
minsa documentadó de les peces 
que formen en l'ac1unlita1 el fans 
del Museu Nacional d'Art de 
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Catalunya i, n par1ir ct·nc¡ucsta 
í11fom1ació. idc•milkar la srva poli
lita cl'adquisirions. El~ límJ15 cro
noli>gics de l'es1udi es define1ixcn 
amb l'inici, el J890, amb cls p~ccc
dents de la Junlii. i el final. l";my 
192.3. quan. ajuclid de 1'au1orn. les 
dircciriusja són pcrfec1arnenr c·on
suliclades. S'l-structurn en qu ntrc 
períodes nonolilgics i unes hrcus 
rontlusfoni. Dintrc de cadas,cun 
dc•ls pcriodcs s·estable[x una s,rrie 
de suhl-arflols que analitzen1 d 
funcionamcnt de la Junta, la ~•c)li-
1ica d'adquisiciuns i l'ingrés c-011-

crct de les peces. En la rece,rca. 
s'han co11ccn1ra1 els 1~for~os ,•n 1•1 
buidal exhaus1iu dr il's acks de h1 
Junta, que s'han complciat amb la 
consuha d'nnuaris, ca1alegs, bu1-
llerins, c1c. Les dades que n·cxt rcu 
són prcscn1ades de forma prác1ica
ment transparcut i dirccw, íeut 
prevaler c11 d tcxl el scu caractcr 
documental pcr sobre de la inter
prctació deis fets'. 

El primer JJcrlode (1890-l!J0I) 
comcn(a arnb els precedcn1s d,~ la 
Junta, les múltiples cornissinns i cls 
primers projeclt'S i plans de museus. 
Apareixcn jn com a deba1s :mlpja
cems la delinkió 1erritotial de l'iim
hit de la coHccció o la conveniencia 
(!'adquirir an contcmporani. 

í:l segon ptriode 11902-1.906) t'S'laril 
matea• en el pla instirucional pcl 
resuhat de les Cll'<.-cions munki1~ls 
del t 902 t la incorporacló de regidor.; 
nadonalisu:s. Alguns deis fc15 1més 
signifil'atius són el 11011 estatus autó• 
nom de la Juma. J'inici de la capmció 
.sense i111cm1cdiaris de l'an medieval i 
l'exposició d'nn antic del 1902. 

Lectures 

El tcrccr pcriode (190'1- 1917) veur.i la 
uniñcació de fons provindnls í muni
l'ipals, el protagonisrnc de les adqui
sidons de pctl 'S mt-dievals de molla 
rcllcvaucia i ja a JlréUS rnoll l'OllSíde• 
rabies I la prol,(rt'$iva assurnpl'ió ele 
res11onsabUi1a1 de l'olrh i Tom.'S, 

En el quan ¡l!'rfode(l918·1')23) dl~-
1aca, evidentmeni, el rnm:gm a.f[ai
rr de les pimurcs romilniqucs piri-
11cnques, ¡,eró 1ambé l('S in1cnsissi
rn,•s gcs1ions per aconseguir alguos 
grans rclaules gótics. o l'adquisicíó 
de /.JJ Viro ria de Fonu,¡y, ami¡ cam
panya popular indusa. 

A les conclusions, s'cxpose.rr tls 
rrets importanlS deis protagunis1cs 
principals d'aqucsi riroces. tant 
pcrsonals com i11stl1Udonals: t•ls 
c;invis de model de muscu que tin
drit la Junta al llarg deis anys; el 
progrcssiu promgonismc de l'an 
medieval davaní de les tribula
dons de les adquisicions d'obra 
coutemporaoia, i el pes eo la scva 
polilica d'adquisicions dds com:nts 
lntcmacionals i de l'esi;1t de la 
qücstió de l'csludi de l'an en la 
valoració d'un dcterrninal estil. La 
condusió final de Boronat ~s que 
l'iugrés de res pin1urcs murals vn 
marcar dcfinitivamcnt el caractc.r 
de la coHccció i li va suposar la 
sfngularitat que des de feia deca
dcs es ccrcava. 

El l1ibrc ens proportiona un am:s 
cx1raordi11ati al trebaU desenvolupa1 
pcr la Junta de Museus. en el qual 
podem llrgir nicridianamcm la sevá 
pro¡(res.siva au1onomia i supon poli
tic. la ñxacici d'una si-ric d'objec1lus 1 
el s;:u assolimem. en ocasions rnnlls 



anys dt-sprc.s d'hawr- lus cntltgaL 
Cal ttconrixer l'esfor~ inge111 de la 
rnsca d'arxiu e11111n:sa pcr Borouat, 
11uc ha donal com a rcsuhai m('S de 
900 p/J,ginrs absolutame111 a1a¡,\'idt'S 
de dndes. Pag1m'S qur sc\n també 
una lllt'Sgo111hlc fom de no1id1'S 
sobre (¡Ualsl'VOI rató o objl'CIC patri
monial catalá. Un acaba per tenir la 
impn:ssió qur to1 el patrimo,il di'! 
país (i 11an dd foro) va 11assar pn 
mans de la Junrn en aquests anys. i 
qur va ser rnmprat. fesltjat o rehut
ja1. l'fo t-strrn pnrtao1 oom(-s de pin-
111rc~ rnmimir¡ues. coru marca cl 
riJpic, sine\ d'ofertes que van des de 
les NomUies d'Dma11ytl fin.~ a piras
sos. 11assam 11ct obrt-s de Leonardo 
da Vinci (be, dcixcrn-ho ~n suposais 
Lronanlos). La imatge que se n'cx
tn•u de la lt'CtUra ate111a deis pmcrs
sos d'nclquislclons. eo ccrta fonna 
pot lrnsbalsar els noslres cors de 
muSeólegs innocems, perque ens 
1110SIT3 una C'a1aluny;1 a inids del s. 
XX com un pais pk d'~milfallets un 
csglésia i adJniaistrad6. antiquaris 1 
intrm1edlaris. l'Spol!adors i prmedors 
dc·I pauimoní jugucn t'I~ 11111 11mh cls 
ahres rons1omrncnl. 

Tamhl' s1•rviri1 a11ucs1 lllhrc pcr 
malisar la imalge poüe:r id~ litzada 
que tenim del lreball de la Junla í 
deis scus componcn1s. D'ur1a banda, 
cfc:c1iva1ncnt. hn11ressio11a el volum 
i la qualilat d1· la tasca rcalitzada 
per la 111sti1ució. Pcró de l'ahra c•s 
posen de manifcsl lt-s discusslons, 
díladons I ti ns i 101 obs1ruccions 
d'uns membn:s de la Junra respecte 
a d'allres, per exe111plc en la scmµrt: 
dificil dccisii1 de dedicar cls pues 
clincrs a l'adquisidó d'obre~ medie
vals o per co111ra tontemporán1cs. O 

le,; dilicllllnls pcnnaucuts per aca
bar ds invenlaris deis museus. O ds 
111etodes no gain: QMllÚOXOS qlue 
alguu mcmbrc fcia servir pcr a la 
capiadó d'olm:s. 

Si parlt'm de ks condusions. crcic m 
11ue s(m un primer 11as d'i111erpre1a
dó sohrc (•I papt•r de la Junm. t:ls 
seus objcctius i rcaiilzaclons, co1n
m ta1S t'.O ac1uc>1 l'llS ca la se•~~ 
politica d'adquisirions, pero resuha 
ciar t¡uc llll l'csgoren. o·emrada 
mane,t 1runar a J'uns les motiva
cion~ ldcolilgit1ucs 4ue hi al darre rt 
d1• les actuarions dd~ difermts 
memhrcs de la J11n1a. Tamhé c.1ldtía 
r111rndrr a(llll'S1t'S nd1111isil'iqns 1:n 
el ri>lllfXI dt 1~ TCSIU ~~I coHctci,o
nisme publk l ¡lri\lat al país i d.el 
merca1 local i lntemaciou~I d'an1i
guitats. El Muscu Diorcsit de Vllc. 
11cr cxcmpk, t-st11 rccolli111 pttcs 
romiu1i411t"S una deca1la abans que 
1~ Junta decideixt fer-ho: f cls anl'í
quari~ fa cncnrd mél: que m:gocít~n 
amh peces gótiqucs ... 

Tamhc, (¡ui signa c·reu que nlgunes 
conrlusions són molt matisnhlc'S. 
Com ti fc1 4ue a panJr de l'ingn.'s •k 
ll-s pin1ures murnls romitniqut'S pili
ncm¡ocs, aqtrfSlt:S passin a Sf'í el 
ccrltrc de la tol•let-ció. "el parndigma 
de l'art del nostrt: país". La seva 
imponanda és indubwhle. 11eri1 al 
meu entcndre els retaulcs go1ic!; sún 
un ohj('tlill 1¡uc la Juma hn prr.1cgui1 
sc,isc dcsca~s. Si rtpassem k, 
adquisicions deis anys 20, lkgirem 
uu "paradigma" de t:reS cares, ru,o:a
nie. gotic I obra corucm11oril11ia de la 
més alta qualital. No podem ohlidar 
lampoc els rsfor~os incre'ibles Cllll' 
liln pcr dornr-sr de noms t,unla1u 
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reconeguts intemacionnlment (om 
Fortuny i Anglada Camarnssa. És 
sobre oqul'SIS tn:s pUaJS que, els 
membres de la Juma bastcixeh, «:n la 
mcva opinló, una tlova idcafüat 
artístit~d dd país. que, en m~nría. 
e1m1ra és la 11ue expliquem a les 
escoles i cnscnycm als mristc.~ vui
rontn ai1ys després. 

Recapitulan<, el llibre és una 1moll 
bona porrn d"entrada a un fons 
extraordinari com es l'anciu de la 
J\Jnta de Museus i II dóna una pri~ne.
rJ prcstnda públka d"acord amb la 
seva rclfov/mcia. També. ben St:gllr. 
fadlitnra l'inici de treballs monogra
rics sobtt molts dcls assumptes trac
tats perla institució. 

NOMÉS ENS RESTEN UN 
LAMENT I DUES PETICIONS 

El lamt'lll per LLna edició prilrtica
meat sense il-lustracions. Quan un 
repas~a el~ buU)ctins deis muscus 
d'an de Barcelona dds anys ·30 i 
ds troba profusament il·lustrats 
no delxa dc sentir un pum d1cn
vi:jn i pensn en tott•s ks p1:ccs 

(milcrsl) que apartixca al llibre i 
de ks quals no hi ha una, ni la 
mes minima, idc.ntificació grafica. 

La primera pctkió es ~o ldrc la 
gran mancanvi funcional del lllhrc: 
no té un lndcx. complel (1opográlk. 
onomils1ic, e1c.l que pcnneti utilit
zar-lo com a clna agil de recerca. És 
clar que en un món com el noslre, 
ou la le(nología ajuda a fc.r alguncs 
coses més facils, ja no bem de 
demanar un index, 1ínó directament 
la base de dadcs que servcix per 
bastir el Uibr;:. Un CD-ROM fórn un 
supon ben senz.ill i ulil. La publiea
ra la Junta? 

l.11 scgona pc.tició es que es contl
nur aqucs1a ta~ca. La Junta nu s'a
caba l'any 1923. Hi ha per davant 
assuruptes co111 l"ingrts de [a 
col-Jccció Plandiura, la insial-lacfó 
al Palnu Nacional, 1 ben ~egur cen
tcnars d'altres 1cm~s que ara des
coneixem. 1 no ublidem els papers 
oc la Junta d'~poca ftanqWsta, 
segur que con1entn informado 
substantiva i més d'una sorpresa. 

Al Ul'RT SIEKNA I MEOUERA 
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WEBS DE MUSEUS A CATALUNYA 
DANIEL SOLÉ 
Mum)lrg 

Les pagl11l's web dt muscus a 
Caudunya són. com u IOl el món, una 
realital en pennanenl canvi. Pcr 
aixó es for~a dífkil fer aflm1ario111s 
sobre una rosa que avui (-s d'una 
mant•ra i dcma passat pot ser tom
pk1nmcn1 llíferent. To1s els museillS 
M Cmnlunya. al mar( del 2004, 
csinn prescms d'una manern o altra 
a Internet. E~ poden 1robar a 1rnves lle 
porrals cspecíalillats rom www.muse
aLi.a.oom o n 1rnvrs de la páginrs ofi
cials. com la de la Gcncralltat de 
Cnialunya: www.gencat.nrt 

No es el meu ínlerb en aquL-st pri
mer número de la revista analitzar 
la situado rl'lnternct 1 els mu.mus 
(vegeu Museos cm-líne, nuevas pní,c
títas en el mundo de In cultura. 
Cesar C~rreras, Gloria Munilla. Laura 
Sol anilla UOC. PH 46. Oicíemh re 
2003), peni crd molt imporranl que 
aqucst apartnl comcncrs a apareixcr 
des del primer número. En aqucst 
scn1i1 fcm una rrnexio i•lemcntal 
com a visitan! usuari d'aques1,rs 
pagines i apumcm algunes mn.1iM· 
raclons de cfctall. 

GENERAL 
Les wcbs deis muscus de Ca1alunya, 
malgra1 comptadcs c.xccpdons. no 
han passa1. de l'cs1adi lofonnaiiu. La 
majoria no ofen.'ixen se,wis en l[ni~. 
no pe.nnetl'n consultar les col·ll'lr• 
cions i poc¡ues wgades bi ha po55i
bilital d'imcraccíó i parricipacló amb 
cls seus serveís. 

lectures 

PANTALLA D'ENTRADA 

Lt-s pantalles de 1rn11sldó pcr c.sco
llir idioma o anar a la pagina prin
cipal es pod(•n trohar en atgu ns 
rnuscus (www.mnac.es): cn d'altres 
es comcn~a en castdlil pr.r omissló 
(www.macha.es). ~ rcromanahle 
l'entrada direcra a l'indcx com pcr 
txtmplc trobcrn a:hnp:J/www.cfib.J.es 
/mmaril i m/lndex.hlln. 

DOMINJS 

Enrarn rs nora un poc coneixcmeni 
ele la gl'Slió M noms de domínl~ pcr 
part de lrs instilucions muscisiiques 
catalanes, Poques le.nen dort1inis 
propls i de lrs que el renen c1uasi cap 
és un do111ini acal)al amb .museu.m 
(www.mnac.art.museum). Pero auco 
es comprensible, la Sl'V3 ohtcndo és 
complexa i \'i:Onornirarucm cara. 

Massa dominis de muscus de 
Calalunya encara són .es i pocs .org. 
No ho entenc, poi.ser e.Is adminislrn• 
dors no saben 11ue l'obtcndó d'un 
domini finalilzal e.u .org, .neto .mm 
és extrrmadamem senzill i ,·I seu 
C\JSI és quasi r,:galat davant del que 
~nt representar l'ohtl·nció d'un 
dominl .es (ex, hnp://www.nlnac
tcc.com) 

QUI SOM? 

A pan d'explkar la his1iiria i qu~ fa 
d muscu 111'agr.1dari:r iroliar-hi els 
l'Slaluts (si b orj¡anisml' aut/J11um o 
ronsurci). la romposidó dd 11atru11al 



i cls uorns tk 101 el prrs<1nal del 
museu, aix.i com ti 1:1,rrcu ckcHónir. 
Un deis pot-s cenlrl'S de l'atalunya 
4ue clcialla d personal que hi m•b~
lla i <¡uasT l'organ igran1n ~s: 
www.cccl1.org. Fa pocs tlies han 
11paregut les noves págines web del 
Mw;eu d'lfürtiiria de Catalu11ya. on 
lambe figura tot d scu peisonal: 
www.mhca1.ne1 

INFORMACIÓ BASICA 

A pon de l'11dre~a del museo. rom 
arribar-hi, ele. cal no oblidar coses 
tan elemen1als com el 1<:JHon, ti 
COITl'\I clccironic d'lnfomiadó. cls 
huraris i cl preu de !'entrada. lln 
a1rnna1 d'fnformadó ~ nzill i forr,i 
romple1 lis 11: l1Up://www.cdmt.es/ i 

en un format ml's modem a 
www.macba.es 

BOTlGUES I SERVEIS 

Els museus de Catalunya encara ofc
reixen fJOC'l srrvris a 1rnvi'S de les 
págim.•s web. Un d',111ucs1s scr\leis 

11u~ figum a 11uasi 101.t>s les pagines 
6; la botíga, f}\'fÓ sovint sois és un 
ca1alrg que no pcmm fer comandCli 
des ile_ casa, 

Una paglua ÍOI\'ª co111plr1a és In del 
museu de Badaloníl. que permct 
veurt' 1ol cls pmductcs de la boliga i 
fer comandes via correu eléctronic i 
tramcsa contra rtcmbossament. 
www.museubdn,1-s 

El MUSt'ú Molí l'apcrer de Capcllndl'S 
va ser un deis !)rirllclli muscus dé 
Catalunya a tcnir una botiga com 
toles lcs Lipiques d'lntemet amh 
pa¡¡ament omb mrgc1a, la r¡unl 1e 

dut-s cl!Lr.idl'S. una pcr a majorilacs í 
una allm 11er ~Is nitres usunris. Ens. 
mmenll'n que té foitn usuatis la prí• 
1t1cm I gens 1~ stgom, (www,m,mp
cape.Uades.1101) 

És molt desiacable la botiga die la 
lin1dació Miró. Si us !Ji Ílxcu, l'Sl~ 
gestiollada per una página ext1·ma: 
http://www.mimshop.cum/ ami! la 
<1ual msa 1-s pot tnllayir a qualscvol 
muSl'u d'an conttm¡;orani o quuJse
voJ dt les fundarions Miro. 

Té lU1 íuncionament srrndll i 1moh 
visual, pero cal c¡uc ¡irimcr et donis 
d"alta com a clicnt auans de forma
litzllr la \'Omprd. 

BASES DE DADES I CONSULTA 
DE FONS 

Pues mus,:us a Cawlunya pcrme1cn 
la consulta complera deis st'\IS íons 
nmscistics. Un d'aqucsts (-s d Musen 
Textil de Terrass;1: w,ww.ctlin t.cs, 
<¡ue a través-d'un lreball co01i1111a1 i 
Una aposra decidida v-• cn:a; cl scr
vei imatcx (lu1p://irna1cx.cdmt.l'S/), 
cl qual ¡im1wt la cunsulta dds fclns i 
1amué. pemm la compra d'imatg'es 11 
través d'llll'emet. 

ELS MUSEUS VlRTIJALS 

A ln1eme1 es poden !robar 1111011$ 
museus virtuals, i cvidcnmwnt no 
1cnm uua uuit.idó concreta ernrma 
qur molts lt't'reen arquit<.'Cturcs i ma
ginades moh st•mhlanis a les ren Is. 

Hi ha una experiencia que \1,1 

t'Ornen\-nr l'nny '2003 que par1euc dt: 
la idl-a d'\lD musco vinual, pero está 
lligarla a 11n musen en rransform;idó 

1.e<tun,s 

qur ttqu1\!\t 2004 ohrini dt• nou les 
portes~ el Muscu de la Ciencia de la 
Furufadó la Caixalwww,noumuscu
delat'íentia.rom). 

El ~cu eslogan ja cns tliu qué pretCJ1: 
,Dc~cobreix auans que ning1l l•I 
secrets del nou muscu de la ,irncia 
de la calxa,. A panir de 8 j(lcS ilitcr
actius un va d~-scohrim ds coms110-
ncnts ámbh~ leminiri; fiel muscu 
d'una forma a1rnctiva, inrerartiva i 
amb mlilliplcs cxpcricncks i aprc
nematges ínfnnnals col-la1erals. 

Ent11rn C[Ue el joc en si es com qua.1-
St'\llll jor d'ordlnadori,, en ·realital 
St.'l1sc adonar-w·u est~s entTilnl en el 
mctodc d'inves1ig,irló ricntllk, t n cl 
procés de planllicaci6 dima cxposi
dó o en la intrrpmació posslble d'u
nes pimurcs prehlsti>riques. 
lgt,almeilt la inlTodul'cíó 31 j(lcs es 
visualir.i.1 t'tlm urtS prismllS qul' insi
nucn la fumra arquil<'ftnrn del 
ntlLfül, dividida en uns ámbits cxpo
sitius dc1cnni11a1s. 

Una vcgada nnalilzat 1-nda un deis 
joo s'ho rcs11oudre una pregunta 
després de visitar una serie de pagi
llL'S web, i s1 elS un del~ primer.; a 
rt'Sponrlrc tcns un prcmi, si les n:s
poas 101cs n quasi iott'S fonnt'S pan 
del grup d'115collits de primkies dd 
musru ... 

E.~ una IJJiciaúva CJ1llrescadora I rhOh 
iuten:ssant, iucc11úva i ra p()SSible 
l'cxperii'ncia muselstirn ahans qut el 
m115CU estigui obert, i a part dcs~nvo
lu))a inlcractius ttuc dl'Sprés segura
mem es podran tmhar iiins del musen. 







Etapes per a la historia deis museus de Catalunya 

De I' ATMC a I' AMC 
ANDREA A. GARCIA 
Muscóloga 

Co• Jcth11 B. Vll.19n, "" gni¡,o dr p,ojeiiu.aln 
dt f(IS 1"1UtOJ rw.totanr, sr muiit,o• ns ,, corr,io 
Oftr'411 dt: Ft11id"111rl05 tlt lo ,\dMf1ismrdó11 l.ftol 
4t l• pn,rlnda tk Bonrlo,ra, bajo d 1mp4110 dr lo 
Ct11ffi#011 d.,: Culturo Jt 11r¡11dla t'1fti4atl, S1t flll tn-

fidn cn1 mar ,u,o pltrofo,ma dr ,ttl,ott Jom,aJi, 
P'(tt w, ln1ft,Q)o.dcuo dt 111, lfHlltoJ dr Co1«/w1)"'· 

&t.ll¡ otlwub, 1nr/c qut s" rilp,u dr rlo.Mln, 
Jlorunrffltllr qur pudirnu, -'t"" JitJ/n n,a.114o rurir-
,u. 911t /1J.nn1lfa1sr, 4a.dt v11 pri11típío. to ¡,m,,-o 
polir~ 11tWJtofd$ít• drl Jtílís. Dt ~rc"lto, orr toltt • 
lÍl'O rrn,yi• 14 Inqwirtcrd 1 d api ritll tririro MU Í~ 

/rsttido ¡Mr; f11trl~olfJ, ,rttiJtas, p.-riodistas. 
11nifrsorrs. rrr. ,efrrt.•tt • la 1/tuacl611 dt tOJ 
m11Stos .car,1',nt>. 1111Ho ttll: 11" mtdlol dt N1mu1I, 
arMó11 ~ • o"' '(iuúo"a Orfálruafu c11 tll' tt, pa 
prrd.rmomflira, 

El 2003 va fer vinl-i-dnc anys 1 
l'SCaig que un grup de profl'Sslonals 
deis museus carnlans es reuniren (8-
VIl-1977) al CoHcgi Oficial de 
Funcionara de l'Administració Loc:al 
ck la proviDcia de Barcelona, s0>1a 
1·aixopluc de la Comissló de Cultura 
d·aquella entilat. La seva intenció 
fou crear una plataforma de dcb,at 
formada pels treballadors dds 
museus de Catalunya. Aquesta. a 
més, havia de ser rapa,; d'elaborar 
documcnls que pogucssin ser ütíls a 
rhora de formular-se de cap í de nciu 
la futura poiitica museolcigica ole! 
pais. De frl. aquest coHet'tiu recoll.ia 
la inquietud i l'esperit critic manifes
lat per. intcl·lcctuals. artistcs, peri,o
dlstes, profes.~or.;, cte. quant a la 
situació deis museus catalans. tam 
als mitjans de comunkadó com !!ll 
reunions organítzades en !"etapa 
prcdcmocrittira'. 

L'INICI DEL MOVlMENT 
ASSEMBLEARI 

El pum d·inflcxió fou la reunió q,¡e 
va tcnir !loe a la Fundació M!.ró 
(22-Vll-1977). De fct. en de.spla,;,ar 
la reunió del CoHegí a un cent re 
musdstic. n'ampii:i la participació 
cerritorial i rassistencia de profe,s
sionals de museus no funcionari,s. 

Val a dir que s'hi aplegaren mes 
d'una dnqua111ena de coHcgues. 

De la trobada, podriem citar la 
declaració 11ssumida pels assistcnts 
en relació amb: ,la necessitat 
urgen¡ de reorganitzar els museus 
de Catalunya dios el oou marc 
politic derivat del reslabiiment de 
les instftucions autonbmiqucs de 
govero. i recuperar sota llur juris
dlcció tot el patrimoni museJstk 
catalil dcpendent flns arJ de l'ad
ministratió central, (ATMC, 1984, 
p. 6). En la mateixa reunió, es va 
formar una Comissió d'Estudi 
encarregada d'elaborar l'esborrany 
del Projecrr d·esrructuradó drls 
serocls muscisrks de Carnlu11yn 
(ATMC, 1984, p. 11-14), Aquest 
documcnt va ser presentat a l'as
semblea consti1ucn1 del moviment 
professional. 

L'ASSEMBLEA DE 
TREBALLADORS DE MUSEUS 
DE CATAlUNYA 

La primera ~ lea de Trcballador.; 
de Museus de Catalunya (ATMC) va 
tenir lloc a la Fundació Miró (12-X-
1977). S'hí donaren ci(a cent cin
qualita representants de vint-i-cinc 
localitats dlfl'll.'llts i una cinquantena 

Ul L•AfMt ,A l"AMr 
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d'institucions museístíquts d~ 
Caialunya. Tambe va destacar l'assís-
1/:ncia de pcrsonalilats 1iruccden1~ de 
ll'S insú1ucíons rultumls l d't:!;tudi 
com la UdB. cmre d'ahn-s. i 111 n:·pre
scnta<ió dl'I CCC. l.'amhit•nt mes riu
rnrlá el donaren cls cs1urllo111s l els 
miúans de comunicadó. 

IJ'n1¡ues1a reunió rlc.~iaca la prcsc11-
1ació, el deba! i l'aprovació del pro
jecte esmeulat i la seva 311\plíació 
amh d docutncnt Els Sen·eis III use
Íliirs (/ius l'iwibir dr In Co11sfllcri11 
de C11/t11r11 (ATMC. 1984. p. H-·281. 
També va signifü:ar l'organilz.idó 
rlrl movimenr en trrs nivclls: 
l'Assemblea Gcm>ral, les Comíssitlns 
Tecniques de TrebaJI' i la Com:issió 
PennanenL Aquests da!Tl'r otga1nis
rnc tinrtria con\ a fundó organiitzar 
les asscmlilces i 11tgodar d ltt'O nd
xemtnl oficial de l'l'nlilal. La vil,~i-
1a1 del movime111 es fa palk 1am en 
la continuacló deis scus 1reballs 1é(-
nio corn en la panicipació als 
rlcbats p~hlics'. 

Entre cls anys 1979 í 1980 vivlm les 
primcres eleccions dernorr/Jtiques 
després del franquisme. Primer als 
municipis ca1alans i dcspn:s pcr a la 
recuperada Ge11ctalita1 <le Catalunya. 
Menlre la Regidoña d1• Culmr.1 <le 
l'Ajumamem ch• Barcelona crc11 1;1 
Ponénda M Reforma deis Mu:;eus 
Municipal5, el conscl1cr Max 
Canher inicia les converses ;1mb 
una reprrsrntarió dr la Comíssió 
Prmianeul rlc l'ATMC (28-Vl-1'~80) 
pcr t'SIUdiar possiulcs l-OHallorudoris. 
A la IV Asscmblca (Tarragona, 14-
IX-1980) es vola urta llisla <le 111cr
soncs susteplibks de convrr1!r-sc 
en cap drl Servri d1· Musrus de la 
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Grneralital de Caralunya1 (ATMC. 
1984, p. 1 )4). El company qur ocupá 
el dime l'uu Josrr Guitar!', el 11ual 
va -salicr io1crpmar mohcs de les 
nomcs prcoct1parions, 101 i que 
nu v¡1 assolir J"hil <lcsíljat en l'c· 
lahoració de la lanl vindicad;¡ Llci 
de muscus. 

ASSOCIACIÓ DE 
TREBALLADORS DE MUSEUS 
DE CATALUNYA 

Grades ,1 la volumal deis implicab 
1 d1• lt'5 ges1lons rl'alitzades. rl 
moviment nsscmhlcari pussit ;1 ser 
una nssorlació lrgalmenl ronsli
lllYdn. L;i novu entih11 ern fes1ejada 
en el more de In V Asscmblca. cls 
dics 5 i 6 efe mar~ di' rany 19R3 al 
Musen Munklpal tic Baclalotrn. 

F.s una crnpa de forln cn·mivhat, en 
la qunl destaquen la ptthllcac.ló rl'cs-
1udís monográ lks i 1\-dicici dt la 
rcvisw de l'enri1a1. Les Comlssions 
Tecniques segueíxcn el scu caml 
sota un idéari ~uc n;spllnia a la 
necessital de ler canviar rls muscus 
catalans. És a dir, urlS cemn:s 1¡u1· 
sorniiivern immcrsors en la sociclar 
modcnia; 111vll ¡1róxu11s al ronjllnl 
de la poblarió; do1u1s <le recursQs 
económics i <le scrveis, aix1 tom dds 
miljans lt'Cnícs i humans necessaris 
per m·onseguir la scva rnissió. Des de 
la seva creació, aquestcs comissions 
varen j ugar una doble funcicl: la de 
facílitar l'lnll'r canvi d'infonnadó 
r111re cls muscus i la dr ser vcri111hlts 
circuíts d'aprencma1gc. 

A poc a poc. el país va n·mpcran1, 
se. Les arlminimacions püblíques 
van fcn1 cnmi. avan~aa1 n retrotc
rlint en 1cmcs que afcctl'n els 



muscus catal,111s 1 cls st•us profcs
sio11als. D'aqucsta e1apa rs l'acord 
de l'Ajuutamrnl i la Dipucacio de 
Barcelona pcr fl'(·uperar ia Casa de 
la Caritat tom a sru del íutur CCCB 
( 1985-19941; la signarura intcri11s-
1ituríonal per 11 la rdrnbílitació del 
Palau Nacional ( 1990). l'aprovació 
de Llri de museus (29-X-1990), dins 
dt la 1¡ual figura lo t rtació de la 
Junta de Muscus de Catahmya. 

Al costal d'aqucstcs previsibles 
millorcs. la 11ova ATMC vlurn. amb 
impoténcía, la manca de recursos 
per mamcnir la Xarxa de Museus 
Comarcals; la fi de l'Escola Catalana 
dr Museología ( 1989): la destínació 
de recursos públics pcr impulsar 
cquipaml·rus del sector privat -Muscu 
de la Pcll, iustaHadó de la coH=ió 
TI1yssen-Bomcmisza- enlrt' d'altres. 

A mrsura que l't'Slruclura política 
s'cnfoncix. l'ATMC es dcbilíta. Cada 
vcgada scmhla més intllil mantenir
sc actiu, sohre101 1enín1 com ja teni
rm una llci de muSt'US i del patrimo
ni i la Juma de Muscus de Catalunya. 
Seria aquesta la que velllaria pcr la 
política muscológica del nostre país. 
1 aixi, confiada í sense capacitat de 
convoca1ória. l'ATMC es mamindria 
inactiva i ~perani la seva r=pera
ció. No seria just, pero, donar per 
finalítzada aquesta etapa sense dedi
car un reconl a la nosrra cntranyable 
Irene Peypol'h i cls companys que 
com ella el\s han dcixal pcl cauú. 

ASSOCIACIÓ DE MUSEÓLEGS 
DE CATALUNYA 

El relleu del movlmcm pmfcsslonal a 
l'ATMC 1tngué un marca1 caire gene
racional. En aqucst scntit. roren els 

mcmbrc:; més jovcs cls que amb mar
cada volumat de scrvci va-rcn 1rans
formar l'antiga associació amh 
l'Associació de Museolegcs de 
Catalunya ( 1995). Els motius de la 
renovadó són eviderus ja <JUl', a m,i:s 
de pro(lOsar-sc reíof\'ar la singulari1a1 
de la profcssió. deferlS(!n la ncccssit.al 
que ds musrus es dotin de personal 
qualificaL A més, val ad ir que l'cv1¡
ludó de la museisiica al nostre pais 
no es dcsenvolupa de la manc1:a 
que l'ATMC preveía (GAROI\: 
MENENDEZ. 1999. p. 243-246). Nlo 
costa gaire adonar-sc de l'incompli
mcnr parcial de l'aplicació de la Uti 
de mus('US. Aixi com de la manca 
d'independenda i eficacia de la Juni:a 
de Muscus de Catalunya en l'assoli
mcm dds ohjccrius que pn:tcnia. 

En el J)rcse111 que vivim I rn el futur 
que s;cndcvina, els muscus i cls scus 
programes resten subordinats ¡¡ 1 a 
seva rendibililat l'COIIODIÍl'a (DDNI.. 
ICOM 2001 Barcelona) i quanútativa, 
com argumenta Vicente Todoii: ~;¡ 
los rrúmrros sólo j11st(ficar1 ur1 progrc.i
ma es qur r11rorrccs 110 11os difrl'l!11cin1-
mos la11to dr la 1c/e1,L~ió11, es la •·u/tw
ro drl Gm11 Henrw110 [ ... / ¡x1roce q11•e 
1111 dirocror de museo 110 ti11c11 011n 
snlitln que C'Oli1pror sílrntios y b11srn1r 
adlresiones• (MOUNA. Ángela, 20011. 
p. 2). Aquesta situació genera m~s 
pohfCSll de continguts i la desmotiva
ció de la comuni1a1 muscislica. 

Es per 101 aixó que l'AMC ,e un llar,g 
cami a recorrer, ple d'incencses i rep
tes, una vía dr tn:ball que no voldri
em fer so1s. Es pcr aíxo que cerqucnn 
vlrs de coHaboració que, com aques
ta revista, obrin camíns al dialcg. 
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El Born, un nou projecte museístic1 

F. XAVlER MENÉNDEZ. 1 PABLO 
Arqorilleg l musrblrg' 

D11nn1r ta, aio.t 1001 \ JOOl, la rmnwdd111 
on¡&irt1l6gH'G rr4'li,nda t'll rl (tfftfj41tf "frlt1'dó irl 
&,,,,, tll' 81fru Jt11fD. piü@ QI ddtvMtnll R.000 lfl2 

dt 14 lft ~o itrl;a1t.u dr t1i llam-Jo,111 1.11tdin~J y 
,n/Jdr.n11L S.11 at'f'lr,11r dtaJu dr C'(u1,m•ñó lf y su 

n1ornrr JN)ltllri.l IIIUIStOgnijira PIJH'<flfl1fílll ,,, í'r'Úlf 

drl p1oymo Jr ('(1Jt>1111m61t tlt ii,u1 ~fW!árrN r11 ti 
• b•o l»9llr. Oopuf,s dr ,,., i111r,ut> llriMitr ritu1JJ
duu,; dt i"'"' imparto M(Jidriro, rn Drruhrr tr 
l-001 Mu: ad11dnirt.r,trlq11r.s Jttf4ir,i,p "' ptrMitfr 
la roMparibitidad. t ll u tlf(fi'lltl' op11rM, tlt bi~lfo. 
IMl 1 )"2C'iftflntro. d dttir. ddJn,r illttJJra•r~lr ti 
&ru ti lilá .111rilt09nlJiro 1 b1utór 1111t ,u;n.., empra• 
,a.,ft-1110 p.ar• to biWío:n:o. FJ,r anfr-Mlo ,,puw fo, 
pri,r,ripolrs htt.lt1s y loJ t1lpcttoi ,,urs rrtmu1tn 
dtl dtlNlrt, t.1prttatM,r,rtf rt p,,Pf'I ,k lo,, pn1/rsu,. 
,.,fb tlf rl "'iAmo, y ~, « ntni "' ti i/rl,co 
#lét•rliJil drJ otod.n dr '" ntt1ffd1t. FiMulmfflrr. rl 
artind1> u11411t. t11,1 pri11ti¡N1lri nifii(Jrn'itlrn.t dr.l 
u11-trp,uJ'ffiu nuutcJldgrfc, qwr .W' ~~ rlobortd& par 
pDtfr dr 11111 C41111J:sl¡)lf (rntlr1t rlltrri11.ffiri,C'tóH1tl 

fJdrroda po, rt ~· 10,ta•lr,uo dr S.-,,rtlo1111 

.. " 
'"' 1 ,,., "' rwo,n •• lt 

,¡M,Jl.dta 1 • 

"I •tft 

do, lfu\flrff',.,,.,..ff'd~a• Ílf!t' f\11 

7i., .. .tJ,,..il,j 1; 
.,ll,,, 

Aqucll migdia dd dia 8 d'ocrullre del 
2002 va romem;ar n córrcr un ruru,or 
entre els assístems al ll Cong1rés 
Internacional sobre Muscilzadó de 
Jacimenls Arqueologl~ que se celle
brava en aquell momcm a Barcelona. 
L'akalde de Barcelona, Joan Cl1JS, 
havia anu11ciat ofldalment 11ue la 
biblíoteca provincial ñnalmcnt no es 
construlria al Bom. Quan el rum,or 
es convertí en noticia. un csdat d''a• 
plaudlmcnts Jnunda el Saló del llndl. 
El calrc rcivindicatiu d'aquella jorna
da de sobte s'havia convcrtit en ,m 
sentimem de satisfacció i esperan~a. 

Que ha passat des de llavors? Quin es 
l'esta1 actual del projC('te? Com havia 
cs1a1 el pmcés que eas havia portal: a 
aquella situació? A11cm a pams. 

UNA BIBLIOTECA PER A UN 
ESPAJ EMBLEMÁTIC 

L'any 1997 l'Ajunlament de Barcc
lonn, la Generalitat de Catalunyu l 
cl Ministerl de Cultura signaren el 
convcni ptr construir la Bibliote,:a 
Pública de l'Estat a Barcelona . .Ja 
reta molts anys que l'Estai e111s 
devía la construcció d'una bibli1J-
1cca provinclal. un equípameint 
cstarnl que cxisleix a prilcticame1n1 
lotes les capitals de província. 
L'opcrnció possibilitava que aqucst 
nou equtpament assumís el rol ,le 

bihlioleca rentral urbana de Barce
lona. una mena de cap~ale.ra de la 
xarxa bibliotecária de la ciutat. Ea 
l'acord, l'Ajuntamem fucílitava el 
solar i l'Esm es fcia cárrcc de la invcr
síó (quasi 35 milions d'euros. més de 
5.800 milions de PTA). La Gcncralital, 
posterionncnl es íaria carrec de la 
gesrió (com habitualment succeeix 
amb els cquipamcnts de tltularitat 
l'litaial radicais a Catalunya). 

Quan l'Ajuntament proposa el 
1996 l'antic mrr<.'at del Bom i 
aposta perla rehabilitació d'aqucst 
espai emblcmiltic, volla abordar 
una vella assígna1ura pcndent que 
tenia la ciutat des de 1971, quan el 
Born havia deixat de ser él mercat 
ccniral de la ciuta(. Malgrat la llar
ga lluira deis veins pcr salvar-lo, t 
dcspres de diversos projcclt'li fra
cassats. el Bom maldav;i pcr trobar 
un nou ús ciuwda. L'us lliblio1ecarl 
sc:mblava satísíer la majoria, comen
~am pcr les cniitats ve'inals. rnl i que 
algunes veus ja alertaren de la 
necessitat de compalihilitzar el nou 
programa amh cls valors arqultecto
nics de l'edifici, un imponan1 expo
ncnt de l'arqultectvra industrial del 
scgle :ox, obra del mcstre d'obres 
Fomsere í de l'cnginyer Comct. 

Tam bé es posa de manifest la pos
sibilita1 que apareguessin restes 
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arqucolbgiqut'l> en d subsi>I. Les 
cxcavadons praclít'adrs el 1993 a 
l'c•ntom aTxi ho rríen prt'vl'Urt'. Prr 
alxó, es írrrn diversos ~ondcili$ 
(1994 i 1998) que constatarrn la 
importimda deljacimcnt ari¡ueolngic. 
Tor i nixil, es dril cndavnot el projcc
te, que incloi':J l'excavnció cienlitiCJJ 
intL,gra clcl solar i la conSl'.rvació in 
si111 d'u11a parl de les 1S1:rUct11re.. 1\lxi, 
els arquítectes rcdactors de l'avalll• 
projet1e (Cáccres i Sorial ja prevcien 
conservar urt s..-crtlr ~ l'cntom dél Ret 
Comtal, fent-lo visitable tn el malt de 
la biblioteca 

EL JACIMENT ARQUEOLÓGIC 

Els treballs d'excavació en exten
sió i documcmació deis 8.000 m' 
del Born van 1et1lr !loe entre el 
mar, del 2001 i el juny dcl 2002 i 
han l.'l>'lat descnvolupats per !'em
presa CODEX Arqueología i 
Patrimoni. sota la dirncdó de P.LI. 
Anigues I A. Fenlánd~z. cb quals 
-i ho volem deixar palh aquí- han 
desenvolupat una tasca moll com
plexa amb una gran professíonali
tat l efkada. L'extraordlnária bona 
ronservació de les es1ructures I la 
seva t'lópectaculari1a1 han esta1 la 
causa que rl proJccte de ronstn1c
ríó de la bihlío1era t'S posés en 
qües1ió. ates que comportava la 
des1rucció d~ la major pan de les 
es1ructures exhumndcs. 

Qurnes són -a1¡ues1es restes? No hi 
lnsis1irem aquf. perque de sobra 
són concgudes. Recordem únka
men1 que s'ha posat al descobtrt 
unn porc1o del bani de la Ribera, 
que fou enderroc:a1 peü ma1eiX0$ 
veíns cap al 1717-18. obliga1s 1>els 
militars victoriosos. qur. drsprés 

de b1 Om•rrn de Suct'{'SSió. per 
construir la nova t iutadl'lla, 
ncccssltaven dlsposar d'am¡llles 
¿oncs rxcmptes rlavam dcl.s nous 
baluarcb. Pcr aqul:SIQ rari ttobcn:I el!, 

,drrers i les rases p~rfectamenl C'on
servades en pl~nw baixa, la 11uaJ ros.i 
cns mscr1ya con1 em u1rn bona pan 
d;un deis barris mes cmprt'uedo r.¡ 1 
dinamia. de Barcelona a principís del 
seglr xvm. l?I conjunt documento l't'-
volUcirí de la ciUlal des del scgllo X 

(conslrucció dd Ree Com1alJ ftnS a la 
dutat ac1Ual (amb la constnmió deJ 
Bom i el seu rol de mcrtat al ~le XX). 
fü 11rimer.; hahitatgt>s l obrador.; d'un 
hani cminemment artt!Sanal es rnns-
1rucixcn al voltan1 del Rl'C a linals; del 
xm, al NO del solar. L:i cimat s·c:st<'n 
en direcció al SE, en clin.'CCl.ó al 1nat, 
i a panir del segle xv s'ocupa la 
part centr.il del solar amb palau.~ i 
nou~ establimcnts cumercíals i 
d'ocL Més al sud, ens trobt•m ;uub 
els hahita1ges més modestos 1Ms 
1>escadors. 

Es eviden1 <JUe les administr.ldons 
havkn meny~alorn1 la potencia del 
jadmcnt, 1n1 í ,¡uc ~Is sonriti~ pfcvis 
ja n'havien dmc1a1 la lmportáncia i cl 
bon c:sta1 d,e conservació, L:i majar 
par¡ de les vegadcs, quan ds arqt1co
lcgs desenvolupem cxcavadorJS d 'ur
gencia, dol'wnrmem les restes i 
nornés en aquelles ncasions en r1ue el 
jatjmcn1 és exuaordinari s'allcna o 
fms i toe s'ilnpcdelx el projt'Cte 111t,a
nistic afectat. En el nostre cas. 1 ·cx-
1raordinari estill de conservació ha 
estat determinanL Per qui: ha c~tat 
aixfl El barri de la Ribcro fou ool~¡at i 
cap estructura postc.rior l'afoctá 
duran! segle i míg. Quan la Outadella 
va caure. es reurtiani1z.1 101 rl sl'!:tor. 

El fru1uc l'cdilieí dcl 111er1.111 sigui una 
l'Slrut1ur~ austera arnb una fonamm
tado i lUJS pilotatgts 111011 llrugcrs 
ha pussibilíta1 que en el scu $Uliil>I 
s'hagi const•rva1 la trama urbana 
deis segles x1v al xv111 scnse alterd
cions. l:n mnseQüen<'ia. ens rrohem 
dnvunt d'un jncimN11 cx1rJordinari. 
la int~gri1at dr la major pnrt del qual 
pcrillava amb la construcció de la 
biblio1cca. 

LA POLEMICA INSTITUCIONAL 
1 MEDIATICA 

El jacimcnl del Bum va ~ ncr.u una 
polemica ciutadana i medíaiica sense 
prt'l'edents, al llarg de l'any 2002. No 
dlsposern d'espal aquí per fer-ne 
referi,ncies (trl~ remetcm a un rreball 
anterior -Menend~z. Pastor, 2002-
c,n cxpliqutm dcrnllndament l'cvolu
tiú del contcociós des del punt de 
vista insticucional. on es relaten les 
actuacions dcls difertnts agents 
irtlcrvinents -prtmsa, veins, profes
sionals- i on es fa w1a descripció i 
una lnterpretació del debat que va 
lenir !loe al$ mitjans de cornunicatió 
ent:n' colunmístes, creadors d'opl11ió i 
profcssionals. de divcr.;os signes. fins 
al setembre de i oo2). No cxagerem si 
diem qut mal s'havia produ1t a 
CatalullY'd un ddJat 1a11 iutens i apas
síonat en el rnitjans de comunkadó 
sobn, el noslrt' patrimoni t·1dt11rJI. 1 el 
dcbat pllblk encara no ha ucabaL 

No podem aprofundlr -11er manca 
d'~pai-l'n rl rclat dd que va passar. 
Només dlrem 11ue hí va havrr dos 
dcba1s en paraHel. El primrr vn ser 
la polémica, moll poll1ir..:adA, sobre 
rl significat de ll'S restl'S 1 la ncct'SSi-
1at de conscrvnr-lCli. Dc1rnuinat.S 
nrtin11is1cs posaven de rellcvánda la 
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carr~ga simbiJlica del Jacime111 co,m 
a ~tenari tle la des reta de J 714 
davaul l'oprcssió borbónica, i la 
ncccssita1 de prcseJVar la mcmcnia 
historica nacional. Els antagonístes 
alcnavco contra la possible corLs(•r
vació d'un memorial patriotic am1b 
una carrega polhica deicrminada. 

Qunn les administracions van amr
da r la ronservació Integral del Jad
menl, van encamgar un nou 
ava111projcc1e als arquitcctcs pcr I al 
de fer possihle la cohabi1ació cnt re 
el jariment (ronservai í11 e.11r11so] i 
la biblioteca. lgualmem, les tres 
adoiinístracions es van conjurar 
per defensar públicamem una pm:í
cló oficial basada en la compatib,l
litat ,·nm: els dos projcc1cs cult,u
rals. sí l'avan1projecte an1uitect,b
nic ho ícia viable. 

Aqucst fou precisamcnt el segon 
dcbal mcdia1ic: compaUbilitat si o 
no. Aquí, nomhrosos historiadors, 
arquei>legs, arquíterles i al tres pro
ícssionals. a més de valorar la 
importáncia del jacimcnl, es pos,i
cionaren a favor de buscar m 1 nou 
cmpla~111nent pcr a la bibltoteca i 
fer MI Rom un cquipamc.nt culu1-
ral i muscislic exclusiu. D'altrt·s. 
que seguíen menystenint la trans
¡•cndéncia del jaeimcn1, nmcpos:1-
ven la importancia de tenir com 
mes avial millor una biblioteca -
t•quipamenl que era utilirzat com a 
quinta esséncia de la cultura (le 
debo-al barr1. Algunl-s platafor
mes vcinals i pcrsona1gcs de la 
Ribera foren moh actius a íavor 
(!'aquesta tcsi. Tambe d Col-lcgi de 
Ríbliotccaris. 

EL PAPER DELS PROFESSIO
NALS DEL PATRIMONI 

fin aqucs1 debar varen intervenir 
lambé cls profcssionals del patri
moni cultural. Es va constiluir una 
plataforma de vuil associacions 
profcssionals (a la qua! es van 
adherir més de 30 enti1a1s divcrscs) 
represcmativcs deis arqucólegs, 
muscolegs, rcstauradors. arxivers i 
gestor.; ruhurals de Caialunya. 
Una d'nqucs1cs ha cs1a1 l'AMC, 
l'Associació de Museólcgs de 
Caialunya. Les assocíacions, des 
d'un primer momenl, vilrem voler 
evitar la dicotomia entre els llíbrcs 
1 les pedrcs. A principis de maig 
varcm íer públk el manifcsl U1ula1 
.Volcm ds /libres i 110/rm les pedrt-s: 
Bartclo11a t·s merei.r 1/os gra11s eq11i
pa111e111s m/111,a/s. Ma11ifest deis 
prcif1'ss/o11a/s ,Ir/ patrimo11í i la grs
lió cultural "" defe11sa de lrs restes 
arq11rológiq11cs descobrncs a /'a11tir 
mrrral del Bon, i c11 defc11.'III d,• la 
bfblintcrn pro11illria/,, manifcsr que 
va 1cnir un rcsso ptlbllc l'l"marta• 
ble. Dcícnsavem que la biblioteca 
no es podia ícr al Boro, peró al 
ma1rix tcmps reivindicávem un 
empla~amenl ahematiu i urgen! 
per a la biblioteca. Rcivindicavcm 
pcr a Barcelona cls dos cquipa
ments culturals. La plataforma va 
dcscnvolupar un scguit d'accions: 
un actc públic, recollida de signa
lures, anides a la premsa, comuní
cats. Informes tecnics. emrevístes 
amb entita1s i col-lcgis profcssio
nals, i entrevistes amb cls rcspon
sabks institudonals. Al me:; de 
Julio! rebutjilrcm 1ambé la nova 
proposta arquitectónica que 
havicn elaborat Caccrcs i Soria, 
que compatibilitzava l'ús bibliote-
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carí i la co11serv11ció cid jadnwm. 
p,•rb d,• mn n1•rn que ,,¡ jnl'i me111 -
que era dl'StniiC en un 1.0 o en 1111 
25111>-es convrnin en un jamí de 
pcdl'l!S de In biblioteca. Ml!l11n:.-s1a111, 
ks ndmlnísl.J'3<:iv11, demanavcu ecmps 
ptr pronunciar-se ,ohre el mm avant
projce1t. 

t~~~~lo~~cf fci-
MuseoaRAFtCA 
La llo.ma resi Ira árallat lriumfant. 
Nu pollta ser d'al1ra manera. (um 
ja hcm dil, al mes d:l)trubre, 
l'Ajunra111en1 i la Genernliiae dcscsti
rnavcn ufidalmcnt la nova propo.s
ta arc1uilcc1bnira i ('S com¡1romc
tk11 a bustllr un nuu emplu~·Jmcne 
¡icr a la !Ji!Jliowca ¡¡ la Ribera I a fer 
un rentrc rnltural al Burn. L'acorcl 
es va 11rendrr al més ;111 nlvell: 
Pujo! i Clos. 

Els nosire. argtinwnls eren sbllds. 
El Bom ~deve un restimoni mate
ríal unir i c-omplrtissim de mm 
vivien i ereh;11lavcn le!. dasscs 
pnpulars. la mcn,•srra lla i els pee lis 
mel'l'aMrs de la Barcdona haixmé
dicval i moderna. l constilueix u~a 
grao oponunilat pcr cxplica.r•hO a 
la sodcrat. No perqu~ la ínforma
dó rientlfira qµc ens apona sigw 
uercnnlnant. Cal ronfessar aqul 
queja es dlsposava de la Informa
ció historica u·aqucs1 frugmcnl de 
Barcelona gritcics a la 1locurncnla
ció deis arxius i del cadastre. 
Sabcm qui vivía a cada uua de les 
cases i a quf es dcdic.iwn: sabcm 
fius i tot d nom deis carrers. gra
des a les funls hisloriqucs. El Born 
nll ha l't'velat secl't'ts histórics. peró 
grarics a !'arqueología podcm rop-

sar d'uua nrn11m 1 dln•rw l'CJIII 

vlvlc11 a1¡itclls p,·rsoi1a1ges 11ue 
condxcm pcls arxius. a on vivkn. 
í c¡uins cseris L'rnprnv,•n. 1 grfldles a 
la musrogral'ia, ho podem cxpilicar 
al pliblk d'una ni;111,rJ rntcm:do
ra. di,lilctira i 11\dka. A nling,i 
fscap~ la gran uronunil ,11 qur c11s 
dóna 1·1 Born de poder ,xposar. 
nmh una discrcea h11crv,•1nció 
mu~CCJ!lr~fica, túta ac1uestn hi$1i>
ría a la genl d'una ma1wra a1rarti
va. PNqllÍ' el B11rn eé un compo
nrnl cscenngralk 1<111 ¡lolc11t, ta11 
vchemcnt. que In visió deis rurrers 
1 le, cases pcnnce al públic fer una 
lectura rapida i cohcrcnt dt la 
simació. r:s una oponunitnt ti nira 
de fer parlar les petlres. 1 qhf' els 
du1<1dans, en caminar 11cls carrers 
originals. evoc1uin el ¡1assae ele la 
ciueat, 1oran1 la hls1i)ria, í\!~pi
rnnl-la. revívínC-la. Un deis ¡,1un1s 
fons MI Bom es la visió del <:on
junt. Es ncc~~len 101s tis 8,.000 
m' pcr vlsual11zar l'urlJanismc·, In 
trama urbana. Per aixci no n'l1l 
havia prou amh una mvsem al 
soterrnni d'una hihliotecn: ¡1er 
alx.ó e.ra nectssari qu,· la taixa <lel 
Born i:stigués excrn¡Jta de 1ila111cs 
,¡ue impedissin la vlsió total cl1• In 
global1tat del Jacin1en1. El Elorn 
esdt·ve una upununi1a1 pcr demos• 
erar ;illil qu,• 1•ls nmscolcgs scmpre 
défrnsém: que el patrimoni, 1¡ue 
ki. pedrl'li. que l'ls obj1•cres. no slln 
impresclndlblrs prr c.x¡,licar· 1~ 
hunlaaitac. Prril ,¡uao dlsposco, de 
patrimoni. 11P hi ha cap altre ele
mene 11unlitativamcm millar, mis 
cfica\• mes enriquidqr, i mc!s 
diwrtil. pu transnwtrr roneixe
mcnt i gaudi. 
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LA GENESI D'UN NOU PRO
JECfE MUSEisnc PER AL 
BORN. LA COMlSSIÓ TECNICA 

Dc5Pn's d¡• l'aconl lnsti1uc1onnl <il' la 
nn-cohnhfmcici. 1,-s nssociacions del 
paerlmQni hem srguit tr(•hbllar11. 
Vá1M1 ('J(ígir 1111 pla 11,, 1<oc ,le rcs
tauració rid jadmcnl (pcr rvitar el 
s,·u gradual detcriorMlltntJ l Varcm 
¡,osidonar-nus a f'av(lr de la recerca 
urgen! d'un solar prr ~ Iµ hihllnteca 
1 de la pnsada fll 1narxa d'un ptor¿s 
<lr delinició dd ¡lrojccn: 111u.s~istic: 
per ~I Bom llUC culmin~s l'II 1111 l'Ull· 

curs públic. 

lil 1kba1 meoialir també ha 1·ontl· 
nuar. Dur.JUl cls mcsos d'oclub11: i 
Tiovcrnbll' alg1111s scrtlll"S' de l'opinió 
editad;, van fer palcsa hi scva rabia i 
i111¡101cm·ia pcr la dccisió, Fins I tul 
un ar1idl' de l'uqui1ccle Rafael 
Cáctrcs (puhlirat cl 5 de gc.ncr d1· 
2003 a Ll1 Va11g1111rdia, d diari 11uc 
lrn 11mtagonilza1 una t'llmpanya més 
afcrrissada a favor dr la compatibili
tat) rriti1·Jva cluramrnt 111 rt'SOlurió 
adop1ada. Drspr(-s <fUC l'I 14 !le 
nowmhn· es Íl's púhlir l'a¡•ord p1•r 
constmir In hihlioec,•d nl costal dt 
l'estacío de !'ran(ll, scmhl3Vll <¡uc ern 
,•I momcm pcr oluir t·l clcha1 dé co111 
havla ele ser ,il 11011 Bc¡m. Ac1ucse 
<khat, ptm, no ha nílornt als diari.~. 

Des ele IL'5 assoclaclons vnrem dallo• 
rar 1111 hll'u documcut de lR'S pagi
nes titulat ,El Bom: idees i criteris 
pcr al projcctc. m11seologic,, c.¡ue 
viircm fer arribar a l'Ajuarament. En 
ac.¡uesl clocu.mene, apostrm per un 
centre musdsiic modem, dininnk i 
innovatlor. allunyar del tipic 
lullscu tradicional O del tcmut 
memorial parriñtk: un espai de 



mcmoña. rt'«'rta. roudxcrnrm i 
divulgacíó, qur sigui alhor:1 didimk i 
lúdic. ñgorós pero nmc, i c1uc 1rans
me1i valors pero 1ambc dub1cs i 
rcllcxions; un ~rnlre arnb la mi~,ió 
de donar a coni'ixcr com vivirn i 
trcballavcn ds barcdo nins dds 
Sl'gll'S XIV al XX. Apos1c111 pcr un Bom 
consolida1 1 res1aur.11. amb una lnt1·r
vendó arquítenonkn i nmscográfica 
minima. amb cls scrveis ncce!>-sarls. 
lmagim·m un Bom in1egra1 amb la 
resta de l'ofcna nmsl'istica de la 
Ribera, de la du1a1 i del país. gcstto
na1 ccmrcnadame111 per l'Ajumameru 
1 la Grncmliln1. Dcnrnnrm un Bom 
obcn al hani. que el revaloñtzi 
sodalmcm i comcrcialmcnt 

A finals de gcncr trnnsccndclx un 
;iconl instilucioual c11trc l'Ajwuamcnt 
i la Generalim per ahordnr l'elabora
ció de.! projce1c, Es crea una Comiss.ió 
T{tnir-J. t'Omposta pcr tccnics de 
l'Ajuntamen1 (el din'(10r del Mll.,ilc"U 
d'lfü1óri:i de la Ciurnt. An10 ni 
Nlcolauj I de In Gcncmlltat [el director 
del Mu.-;cu d'História de Caialunya. 
Jaume Sohn'<1uésl, m<'s el dirccl<Dr 
dd CCCB, Josep Ramoncda. i d s 
o,arcixos responsables mu11kipa Is 
de l'ICUB. A la Comissió 1ambé 
s'in1egra Jordi Pardo. 11ue ha rsrat 
con1racrn1 JlCr l'Ajuntamcnt pcr 
rcdacrnr l'nvantprojc<'tl'. Tnmhi' hi 
va participar Agus1i Colomines, un 
historiador proposal pcl conseller 
de Cullura. que es va irll'Orporar 
postcriormcnt i que pcr discrepan
cíes abandona la Comissló. l:n 
aqucsw Comlssió, sorprencmmern, 
es convida camhc a participar do)s 
rcprcscmams de la Plataforrlla 
d·Enlilals de la Ribera, l'rnt ifal 
vcinal que rncs s'havia oposal que 

el Bom fos •només• 1111 cqui11a• 
ment arqueológic. Suposrin 1¡uc 
aixo ha cstai aixi per ,guanyar-se
l'is scc1ors mt's rrtkl'IIIS. Per con-
1ra, la Pla1aforma d'Associndons 
Profcssionals del Patrimoni no ha 
estot convidada. Aguen fc1 va pro
vocar una protesta del nostrc 
c0Htc1iu. De 101a manera, les asso• 
ciacim\s hem tingut ocasió de fer eJ 
seguimc111 i d'opinar en rclació 
amb l'avanrpr~jcctc clahora1 pr r la 
Comissió, miljan\'am un scguit de 
rcunious rcgulars que tinguercn 
lloc cnirc cls nostres rcprcscn1a111s 
i Ferrau Mascarcll. regidor de 
Cultura. i la rest-a deis m,ponsa• 
bles munícipals del projectc. 

La Comissió Tecnka va celebrar 
tres st•ssions plenáríes i va acabar 
formalmrm els SetL~ 1reballs al mes 
de man;. El dorumem de bases fou 
lliura1 a l'alcaldr i al conseller el 
24 de marf. pero pcr raons 1101id
qucs [manca d'acord cmrc les 
admínistrncions pcr fc.r-ho pliblk, 
rclard en la dcvolució del Bom a la 
ciutal per part del Mlniste_rí, i 
alllbient prt'elí.'CIOral) l'avanlpJl\jCCle 
-filtmdons pcriodlstiques al margr
'"º ha es1a1 pn:srutm püblicament 
(aJmcnys rJJcara no ha esta\ aixi en 
el momellt de 1um:ar aqul'SI artíde. a 
finals de juny del 2003). Tot i aixo. 
arran de la prl'S(;1J1atió que se'us va 
frr a les associatious de ,la idea i l'a
vant11rojl"C'te• del Born, ens pemie
mn la llibenal d'avan~'ilr moh brcu
mcm alguns deis seus cixos hasks. 

ELS PRINCIPALS EIXOS DE 
L'AVANTPROJECTE 

1,'avantprojt'CtC del Born aprovai per 
la Coruissió te com ;1 cix coureptual 



bask la tr.insíonnació M la l'lu111r i fo 
~evn nr1k'uladó amb Cmalunya tics 
del seglr .~,v fins al seglc xx,. El dis• 
curs museo~rafk ahorclaf.l 1~ d111a1 
mrdítvnl 1 moderna (Bnrcclona roro 
a ron i centre d'activitat at1t'Sa.nal i 
l'Omercial entre cls scglcs XJV i xvm), 
11111h cl 1cstimonia1ge de les re.1cs 
arqm'Ologlqucs. ptró tamlJe inclour.i, 
dr la m~ dcl ma1cix mercal, la indus
rriaJilzació de la dutat (segle XIX) i it'S 
trnnsfonnadous url¡anisti,¡u,-s als 
scglcs xx i xx,. 1.'imponant rol\junt 
arqucologic -un deis mC:s únpot1ants 
1 CXlC11SOS d'Etlrópa- St!r:Í UII magni
fic i:sccnari pcr evocar lo fonnació i 
transformació urbanistka d'un 
micro('spai barccloní. el barrí de la 
Ribera. i _al mateix lcmps esdevindril 
el marc idoni pt'f expllrar la capilali
\al de Barcelona en el marc de la 
Corona d'Aragó lms a la Guerra de 
Sum'SSió, lent ei.'jl<'('iai lt'íeri:/lcia al 
moment fmal i en genernJ als efectes 
de la desfeta de 1714 a la ciutat i al 
pals. El Bom tindra dones rrrs lernt· 
ll'S transvcrsals: la local (l'cvolucl8 
lle la Ribern, flns a l'ae11.1ali1a1). la 
intemaciijlial (la Guc:rra de Succt'SSiú) 
í la romcrtial (el merra1, la índustria
Utzació). 

Els usos del C~rre Cul111rnl rtel B0111, 
scgous l'avanlprojt'C!e, són tres: el 
musci,,1ic, el t'<lmerciaJ I el dvic I cuJ. 
tura!. Coro ja hern dit, des del punt de 
vism estrktam~nt museistic, e) Bom 
stra un ctntre d'imerpl'l'radó de la 
cimatmcdieval i mod'ema, que ofe
rcixi un passrig {en la seva acct>p· 
ció mé.~ literal) perla Barcelona d~ 
prlndpis del xvm i que evoqui al 
matcb temps la trnnsfonnacló de 
la ciUlQI al llarg tle la seva his1ciria 
ílns al moment present. Pel que fa 

n t·asptcte comercial, el Bom evu-
1:ara la memoria comercial de l 'ao• 
tic mtrcaL A tal n es proposa n~cu
pcrar els espaís periQlt>lrnl.'i ín1e
riors i extcriors í reconstruir les 
anligues rliarquesines que van 
existir al segle XX en pan drl pcri
mt'tre, amb finalilais comercial\, 61 
projecte haura de garantir que ks 
botigues que sigui11 objec¡r <le ton
cessió tinguin un carilctcr ttadlc:io:nal i 
<le quaJital en dlrcrta rclacló amh l<:S 
actlvita!S at1esanals I rmncrcials que 
es reim a la Barcclono nil'llicv·al I 
modwa c.xC11vada al Bom. El tt:rcer 
lis, el mltural. pretél1 fer dd Bum un 
CSJ)ai viu i dlnámic, obrilll IC!> $'~Ves 

place; i els seus camrs a la cn·ació 
cootcmpof.inla i a la reuJitz¡¡CÍÓ dl'at'
tivilats culrur,i)s. anistiqucs. rm1Si1iills. 
etc. ad~dl'S al barrí i a la ciutat. 

Está preVisra la utili1zari6 d'un l-d.Uid 
situal a !'exterior, al ,J.m:r Cometil'.ial 
mim. 5, d'uns 1.200 m•. com a crnln' 
de servri.,¡. En aquf:.$\ l'l»lki s'ubic;ufo 
el llestlbUI de rt>cr¡ició I al'Ollida. un 
pelit audítori, ault'S 1allrrs. i uu espai 
de recerca, co11Sulta i docunlent.ició. 
romp()St pcr uua bfütiolcca i un t:cn• 
tre cspeciali12a1 a CUS1odiar I mos:ttJr 
fons d'ima1gcs. fonamcn1almcnl ffi. 
111.ics. de la his1/l.ria rt>ccut tlc 
Bam:lon& Ta.11100 s'ubicarim aquti cls 
rspais d'administradó I geslió i cls 
scrvcis l lavabos. A ta <lamrJ 1>hum1 
s'bi habllharla \Jn mirador. que pcr
mclria uua visió i11edita sobl'l' l'edlficl 
del mcnaL Les arces dcdicarlés a 
exposidó 1>t•1111ane11l o temporals, alxi 
com alguns alJres .'iervcis a1tn-_a1:s al 
püblic (,JÍl'lena. holiga ... ) pod1ñen 
irfüaHar-St' en cls l'Spáis perimetrals 
íulcn1S qu~ cs podnt•n guan}"dr ;i l 'in
tcrior dd mcrtal. 

Ai¡uesl avannmtiectc-rnnstitueix el 
rnaw de rertrrncia per a la redar
ció d,•I ph·r dr prcscripdons tccni
•¡urs bilsiqur~ per convocar d con
curs 11r1¡uitectonic. Ln intc11ci6 de 
la C'omissió es que el scu avantpro• 
Jectr muscologk drcu111scri¡¡ui de 
manera ~un1u11tlc111 el projccte 
an¡uitl'Ctonlc guanyador que l'hagi 
de nrntcrialitzar. L'avanlprojecte 
~011tlicium1 d dcscnvolupamc111 
arquitrctonic jn que gara111cix la 
pn.'licrvarió irrtcgra de les rcstL'S 

arqucológi11ucs I el scu ús cultural: 
la ll'CUJ>Cració del Oll'rtal com a 
exponen! del palrlmoni industrial i 
la ~cva rehahilitació; la crcadó 
dds es11a1s pcrímelr,11s csmemats: 
ti pr<igrarna d~ l'cdlfici annex; i 
lins i 101 d tmctnnmu urhanistir 
de l'emom cnm a zona ele vin-
11a111s. D'aquesta m1111em. la Comissió 
pl'l'ten gammir una plasmadó n•alisra 
del sru progrJma, amh un rost SO~lc,
nihlc i lins i 101 l'l'lmivamcnr mod1,s1, 

en 1enncs económírs. ln ComiZió vol 
uns nrc¡uitc~t'S 1¡u1· husc1uin ks 
mnlors soludori~ al pmgramn prrrl~fi
nil. sensc contt>ssions al disscny o a la 
rlt'ólliviwr ¡¡rquitcetonica. L1 Comlssió 
pl'l'len ser el ;c•licn1, 11uc f:larameixi el 
con1rol dl'I progr:una mu;,colnglc en 
101 moml'nt, i c,¡uc sli,¡ui l'cquip 
-arqui1cctonk el mcr cxC<'IJIUt .. 

Cal clir que l!'S assol'iacions prnf~io
nals cid ¡ianimoní valorem l'avant
projeclc de man~m lr.1ncnruen1 positi
v.. l:Xprt'5111,m ia nosrra sarisfacció ja 
IJIIC ('S COltl()ldxcn la major pan dt le<. 
nostres rt'l'omanacions: projt'CW lmio
vador, raritcti-r musdsllc, dcsc-uvolu
pament pmfcsslonal amb un ronrur.. 
pilhlit, l\'COm,g111 hlstónc a través de 
IOlCS les époq11l'S (s.:nsc ra\Jlt en 
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nmnorials 11atrilltics). mínima lnu!r
wndó arqu1tccrlmica, contt•nado 
imerinstitudonal (MHCB-MIIC
CCCB), usos rullurals, rl'Viralilwdó 
del llixit l'Omcrcial del barti, et,. C:al 
només fer csrncnt d'uoa dlscn'J)ancia: 
nosalltes som crilics amb el model de 
concurs 11ue proposa la Comissió. 
Ddcnsem un alire úpus de ront11rs, i 
aixJ hu hem fot saber a rAjuntamem. 

Vokm un mncur.; públk i oben pc1· a 
l'elaboratió dcl proje(·re arquill'ttbnic 
i muscografic. al qual es pnguin Jllt'
scntar cquips pluridisciplinaris corn
posios per lústoriadors, an¡ucólej¡s. 
musei>k'gS, n-stauradors I arquitect,cS. 
Pcnscrn que no es pol elaborar el pro
jecte arquilectónlc sense tenir ,~n 
comptc la iutervcnció museogrii.l'i
ca, fa continuilat de la rcrerca 
arqueologira l la n,-sta d'a.c1ivitai1s 
professionals que se'n deriven. i 
aixo ha d'esrar dtrt·c1arncn1 pro1a
gonitza1 pds professionals adicnns. 
No es por dcixar tot aixo aomcs ,~n 
mans dcls a rquitcc1es, ni en ma1ns 
del "clie111" (la Comissió). Dit d'una 
allra llianera, volem que es co1n
cursi, no nomcs l'arquitccmra. sinó 
també la muscogralfa. 

CAL SEGUlR V!Gll.ANT PER
QUE EL BORN SIGUI EL GRAN 
EQUIP{\MENT 
MUSEISTIC QUE LA CIUfAT 
ES MEREIX 

Ja ha passar cl 2003 i scmbla que 
tot "!Orna a l'Slar una mica a1urn1. 
Afortu11adame111 tou-s les fomes 
poHtlques van 1ndoure en cls scus 
programes clec1orals de les mun i
dpals de Barcelona (maig} la pm
pos1a de fer un Cent!\' Cullural al 
Bom. Peró l'avantprojecle conscn-

Cronlca 

sua1 110 ha l'Stal 11rcsc111at per lts 
administradons. El Minisll'rl enca
ra no ha toma! lc!ó claus drl Born 
n l'Ajuntamcm lés a dlr, encara no 
ha n:lornat la 1iluJarita1 del Bom a 
la cíutai, rosa que rsla penden! de 
la dcnúncia dd conveni amcrior i de 
la signatura del nou l'Onveni per a la 
ams1ruccio de la hlhlfoteca provincial 
ni nou solar que l'Ajun1arnc111 ha 
ofcn). Fins que el Bom no romí, 
l'Ajunlamenl no pot escome!!\' les 
obn:s d'rmcrgéncia que 1f pl\'vistes 
pcr consolldar les cstrunures I fcr-ks 
visib]t') al pública lravtls de dues pla
rdfo~cs a banda i banda del redn
te. Tampoc poi rnnvocar el con
curs arquítcc1i>nic. L'1'laica novciat 
positiva és que per fi la Gmeralilal 
ha decidi1 incoar eXJJedienl de 
decla ració del Dom com a Bt 
Cultural d'lnte.rb Nacioual (Zona 
Arqueulcigira) (DOGC de 28.5.03), 
IOI i que el retard a iniciar aqucs1 
1riuni1 és cJaramcn1 iajustilkable. 
Cal dir que ha estat una aclilud 
rohertnt arnb él paper que ha 
ma111ingu1 la Dirtrció General de 
Palrimoni Cultural de la Gcnemlilat 
en IOt el procés, caracteritzat per la 
manl-a de comprom(s i de corres11on
sabilit1.adó en el pmjcctc. En aqut-s1 
scntit, rro s'han molcslata dissimular 
la seva falla de prrdisposidó. 

la ha1alla del Bom, de momenl, 
presema un balan~ favorable: hcm 
aconseguit d11Sdoblar ds dos pro
Jectc.s (biblfoteca i jacimen1) í Ja 
cxisteix un primer avanrprojrc1c 
rnuscologic pronw1cdor. És ben 
ccn que la virtbria de l'arqueolo
gia i de la museolog.ia en aquesta 
ba1alla -rom algun col-lega m'ba 
refregat- és una mica cnganyosa, 



perque ha eswt una harnlla ·c:on
,ra • un allre t'<¡uipamcnt rulturai. unn 
hihliou:c·J. Una harnila franirld11 dt• 
culiurn rontm cul1urn. Onc haurin 
passat si hngués cst~t una batal11i de 
l'al'(¡ueologia ronrm un proj<.'ctc u ma
n.istic de cairc comercial. 1:sµm1la1j,1 o 
similar? Hauricm gua,1yat? És ccn 
que el Jaciment. des del pum de vista 
arq~cológic. en d man'. de la biblinll~ 
ca, corría un Ji<'Iill menor. Ja l1avia 
csiat excavat en exiensió. 1 es com~cr
vava una pan subsuintiva. Pl'JO d,-s 
del punl de viS1a mustlsUc era llna 

nhcrració. Ara cfüposcm d'una 
11pommi1at hislórfrll pcr fer d,•I 
Born una 11ropos1a nrnscisti,•a pio
ncrn, rcvolucioni,ria. mortrlicn. 
d'última gcncració, en la qual cal 
que s'impllc¡uin toles les adminis
tracions. Pcr aixo hcm de manie
nlr-110s vigilants. Cal srguir la ll11i-
1a pcrque cl Bom no qucdl oblidnt. 
a mNcés deis coloms i de les go1c
~s. 1 que pcr manca d'ioiciáúva 
polilica o de finanvimcm el projCC1c 
es paraUIZi. La Wstoria ,!el Bom no ha 
fet res mes que comen,¡ru: 

Croolc:a l'l DOMN, IIN NOII l'WOJt('H Ml~liS111 



NORMATIVA DE REDACCIÓ I PRESENTACIÓ DELS ARTICLES 
LPI person"' 1n1eressades a trametre un treballa la <e11sta MNEMÓSINE perque h, s1gu1 publicat. l'hauran de fer arr•b.Jr a 
1~ redamo s.;guint Id ort!'>ent normat,va Els treballs poden !Mir acceptatl o "º· o be poden ser acceptall dmb el suggen• 
ment nue s''11 mtrodueixm esrienes. en Qualsevol cas. la resposta es donara abans de dos mesos 

Amb l'ob¡ectll1 d un,1,ur tots els an,cles de a re11;1a MNEMoSINE Revis1a Catalana de Museolog1a. hem confecc,onat la 
s1>9uen1 í!Ofmat,va d·eml Us agramem Que 5e<Ju1ss1u les normes t,xades per tal oe tacol,tor el tractament deis textos 
L acceptac,o de l'encárrec ,mphca. tambe. la seva acceptaoo El r,luseu d"H1s1ona de Catalunya I l'Associació de MuseOlegs 
11e Ca1a111nva. com a coeo,:ors. pooen suggenr esmenes o excloure aQuells ar11cles que no as5'01e,xm el nivel! requent 

Presentacíó del teJtt: 

El •e~t ha de pre1en1ar~ en fohs DIN M de 30 limes de 70 esp,i,s caóascuna, en supon ,nforma1,c liormat PC) 1 ur,h:zant 
el trat¡amen; de !e•tos Woró, 1 en unJ cop,a en paper Pel ~ue Id a les notes a peu de pagina, se n'accepta un m~x,m de 
r,ns a 10. la suma de les qJals nomes pot ambar a .in total rie 1 000 pulsaoom 

O,ns el ,~xi gerl!'ral del tíl'bdll. el subratlldt no s·tia d'u~utz.ar pera res, Id curs,va s'ha de fer serv,r pe, a paraules d'alues liengu~ 
,,n o,,n•,;,1 ~1 llatíl I per parau·es o frases q~c es vulgu,n remarcJr 

Notes: 

E .ont,ngut de les notes ha de 1er cun I ev1:ar .impliac,ons sobre el tema les notes han d-.mar a peu efe pagina. nume
rades correlal!vament I separades amo un punt t un espa, del text que segue,x Les endes 01ns ,el texr s'han de compondre 
volade• har d anar ,nmed,atame11: oarrere deis signes de punwac,o, s, n'h, na 

Referencies bibliografiques: 

Per a 'es relerenc,t>s b1bilogral1Ques, s·u11l,tzara el sistema oe rnes d1rectes entre parentes, 1Harvard,, o,ns el text general 
O,ntre de l'esmentat parentes, s'ht u·1elouran el cognom de l'auto,. ambla 1n1cial amb ma,uscula, una coma. l'any d'ed1c1ó, 
un allra coma, fa pagina o p~g,nes correspOnents precedida de l'abrevJatura p Exemtlle (Bosch, 2000, p 129·130) En 
CdS que otem mes d'un autor o obra d,nu~ d·un mate,l< paréntes1, u' separa-los amb punt , coma Els d,ferents art,cles 
pubhtdts pe, un autor en un matN any es ó,ferenciaran, tant en 'es c,t,mons dintre del text comen el recull final, amb 
""ª l:errci m,nusc\Jld 

S c1ccepldran coro a maxorn 10 1elerenc1es htbhogr,¡-ftques 

Bibliografia : 

En e nombre efe iohs enearregat només s·h1 compta el text La b1bhograloa cal presentar.la en un lull annex. orcfenada alfa• 
bet,cdment pel cognom del primer autor 

l.d referMc,a b•bhográf,ca deis lhbres s'ha de fer de la seguent manera cognom o cognoms deis autors en versatetes. sepa
rat arnb una coma el nom 1en mmuscula ambla ,nc,a, en rno¡uscula> --51 n1 ha mes d'un autor. cal separar>los amb un punt 
, coma Segu,t de l'any d'ed:c,o entre pare~tes,s 1s1 co1nc1de1xen mes d'una obra en : any, cal ordenar-les alfabét,cament 
pel t,tol , afegor c1 l'any una lletra m,nuscula en cu~1va <2000a, 2000b>, tot a,xo segu11 de punt Tttol del II breen curstva, 
segu,t de punt lloc d ed,c,o. dos pums , nom de l'ed1tor, acabant la rererenc,a en punt 

Exemple: 

A.~ 1tu Rosa Mana 12001, Fet,p VI l'op1mó deis ca1alans Ue1da Pages Ed tor 

En el CdS de cites d' artKles de re;ista, han de portar els cognoms I el nom deis autors com en ef cas deis 11,b,es. el t1tol de 
1·art1cle s ha d'escriure en lletra rooona, ent,e cometes baixes. segu,t de punt El lito! de la reVJsta en cursrva. segu11 de 
coma. 1e xotres .orresponents al volum , al núnmo, s, escau, 1 la data de pubhcac10 entre paréntesis 

E.Jtemple: 

D• ., J , Da1nd •L.i capella CI en Marcus Llmbard Esrudis d'Arr Medieval, vol V 119941 

tes ref~renc,es b•bl,ograf,01Jes d'art,cles ,nclosos en obres col lectives ponen el nom de I autor , el rnol com les rev,stes 
segu11 de punt A contonu,mo la prepos,c,o A, seguida de dos punts la resta, s'ha de tractar com un lhbre 

EKemple: 

PJ1 01 Isabel ,l'expans,o demogrM1u de 1857 a 1980 de la c,utat industria! a la c1u1a1 metropol11ana A 
Adroher. Anna Mana (cur 10989-19901 H1s1ona Urbana del Pla de Barcelooa Acres del r/ Congres d'H1s1ór1a del 
Pla de Barcelona celebrat a l'lnsc,tut Mun1C1pal d'H1srona els d,es 6 1 7 de desembre de 1985 Vol I Barcelona 
A¡untament. p. 1~3-204 

• Nomes es tondran en cons1de1ac10 aquelles enes b1bhograf,c¡ues que pr=nton toles 'es dades completes 
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