
Ponencia 
LA PARTICIPACIÓ 
D'ENTITATS 
PRIVAD ES EN ELS 
MUSEUS DE PETITS 
TERRITORIS 

25 
PerGahrielAlcalde i Gurt _ 

235 



e omja és ben sabut, Catalunya és un país amb una considerable densitat de museus. L'associacionisme 
de caracter cultural ha estat el punt de partens:a de molts d' aquests museus i, de manera especial, deIs 

museus locals i comarcals. 
La dinamica de la inquietud cultural que ha portat a la creació deIs museus catalans, ha tingut en els darrers 

anys dos punts algids. Per una banda, els anys cinquanta i, per l' altra, la primera meitat de la decada deIs anys 
vuitanta. Una de les diferencies que s' observen en analitzar un i altre moments, es troba en les característiques de 
les relacions que s' estableixen entre els museus i les Administracions públiques. Mentre als anys cinquanta es 
produla una certa desvinculació deIs museus amb l' Administració, a la decada deIs anys vuitanta es creen en un 
procés d' estreta col.laboració . L' Administració catalana i també les Administracions locals s' impliquen de manera 
decidida en els museus locals o comarcals del seu territorio Seguint la mateixa dinamica, alguns deIs museus de 
petits territoris ja existents anteriorment s'integren en aquesta nova situacÍó. 

A partir de 1980, amb la creació dins el Departament de Cultura del Servei de Museus, es produeix a 
Catalunya una participació important de l' Administració catalana en els museus en general i de manera especial 
en els museus de petits territoris, els museus locals o comarcals. Alhora, la interven ció de l' Administració catalana 
i afavorid la participacio en aquests museus de les altres Administracions del país. 

Aquesta evolució que es produeix a Catalunya en la gestió deIs museus, i de manera especial deIs museus 
locals i comarcals, no és un fet amat sinó que s'inscriu en la situació i la transformació general de la societat 
catalana i, al mateix temps, es relaciona també amb els canvis que es produeixen de manera general en els 
museus. A Catalunya, el final de la decada deIs setanta i la decada deIs vuitanta ha estat definit com el període de 
«la crisi del resistencialisme cultural i l' entrada decidida al món de la cultura de la nova administració nacional» 
(Cardús, 1989). Els museus no n'han estat una excepció. 

A ran de la nova situació, es produeix un canvi remarcable en el paper que desenvolupen aquests museus. 
Augmenta de forma important la seva activitat, es passa a una professionalització deIs seus tecnics i es produeix 
una considerable implicació deIs museus territorial s en els seus corresponents entorns socials. Tot aixo, que 
significa un important desenvolupament qualitatiu d'aquests museus, comporta pero, també, un increment 
considerable de les inversions necessaries per al funcionament correcte d' aquests centres. 

Els fons públics, que fins aquests moments, havien sostingut de manera quasi exclusiva aquestes institucions, 
es comencen afer insuficients i es fa necessari diversificar les fonts de recursos i trobar noves formes de 
finans:ament complementaries. Els anys noranta podrien comportar la generalització de l' entrada del sector pri vat 
en els museus. 

En un ambit general, des de fa alguns anys, s'esta produint arreu del món un important canvi en la situació 
financera deIs museus, vinculat al context economic general, que demana un replantejament de la seva gestió. 
Aspectes diversos sobre l' organització i la gestió deIs museus són temes que s' estan debatent constantment en els 
ambits museologics internacionals. La celebració a Grenoble el 1994 del col.loqui internacional Musées: Gerer 
autrement. Financement, partenariat, ressources humaines, pot ser una mostra d'aquests canvi i d'aquest debat. 
Els museus catalans no són aliens a aquesta discussió (per exemple, Pardo, 1994 o Solé, 1991). La inquietud per 
al marqueting en els museus es produeix, pero, basicament per causa de l' aparició de dificultats financeres en 
aquestes institucions, especialment a Europa i America del Nord (Tobelem, 1992). 

En alguns palsos europeus s'estan privatitzant actualment museus que fins ara havien estat públics. Un 
debat interessant, pero, és el relatiu a si aquesta privatització, i per extensió també els patrocinis, són una 
oportunitat o es poden convertir en una amenas:a per als museus (diversos autors, 1993) 
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Al nostre país, el mecenatge, recentment legislat, esta encara poc desenvolupat i el patrocini és difícil 
d'aconseguir. Un dels motius principal s d'aque:,ta situació s'atribueix al baix nivell cultural del país, que fa que 
la incidencia en la població que pugui tenir la publicitat que s' obté per rnitja del patrocini sigui baixa i, per tant, 
en no ser rendible, no es produeixi o es produeixi poc (Ribera, 1989). Si aquesta és una constatació a nivell 
general, en els ambits local i comarcal és enCal a més flagrant. Si bé sempre es pot dir que si "gran s" empreses 
poden esponsoritzar "grans" museus, per la matl:ixa raó "petites" empreses poden esponsoritzar "petits" museus, 
la realitat és que les empreses d' ambit local i comarcal es troben lluny del concepte de patrocinadores i, si més 
no, les seves possiblilitats financeres solen ser més redui'des. 

Per a la major part deIs museus de petit& territoris és difícil que les seves propies activitats comercials 
(vendes a la botiga, taquillatge, bar o cafeteria, lloguer d' espais ... ) incideixin de manera remarcable en el pressupost 
global del museu. No es pot parlar d'autofinan9ament en aquests museus locals i comarcals. Aixo només es 
podria donar en alguns casos molt concrets i de ¡;aracterístiques molt deterrninades, que vindrien a constituir una 
excepció. De tota manera, dins les possibilitat, propies de cada museu, és important buscar els metodes més 
adequats que portin a un increment deIs ingres~os. 

En la privatització, el patrocini i el mecenatge, o fins i tot 1'autofinan9ament, existeix el perill que els 
museus puguin perdre la seva finalitat. Aquests ,'entres podrien veure oposats els seus objectius científics a altres 
vinculats exclusivament a la seva rendibilitat economica i que es primés, per sobre de tot, l' obtenció de beneficis. 
En aquest moment, el treball deIs tecnics i de tola l' estructura del museu, la seva activitat i els seu s plantejaments 
museologics, podrien veure's orientats exclusivament a aquests interessos econornics i ideologics. Si 1'evolució 
es produís en aquest sentit, els museus podrien )lerdre el seu paper d'elements de difusió del patrimonio Amb tot 
i aixo, la professionalitat deIs tecnics del museu ¡ el fet de tenir, uns i altres interlocutors, uns objectius clars i ben 
definits, poden pal.liar aquest risco 

Davant la situació economica general, la col.laboració i la participació en els museus entre institucions 
públiques i entitats públiques i privades diverse:_ esdevé necessaria per als museus en general. Aquest podria ser, 
probablement, el model de gestió que hauran d'adoptar, també, els museus locals i comarcals, els museus de 
petits territoris . 

Perque es produexi aquesta participació és necessari, pero, que els museus de petit tenitori disposin d'unes 
instal.lacions dignes i que els seus tecnics de~envolupin un treball professional. Cal, a més, que tinguin una 
notable afluencia de públic, evidentment en relació a les característiques del museu, i una presencia destacada en 
els rnitjans de comunicació, encara que només sigui en els d' abast local o comarcal. És necessari assolir una 
freqüentació elevada de públic, tot i que freqüentació no vulgui dir obligatoriament qualitat i, per a aquest proposit, 
és indispensable coneixer les característiques del públic que visita els museus i les seves motivacions i expectatives. 
A Catalunya els estudis de públic deIs museus, que des de fa molts anys són habituals arreu d'Europa, es troben 
encara en procés d'introducció. La freqüencia elevada de visites, a més de tenir un interes evident per als propis 
objectius del museu, sera un factor que facilitara el patrocini, el mecenatge o la col.laboració i, alhora, augmentara 
els ingressos propis del museu. 

Actualment comencen a donar-se a Catalunya uns primers casos de participació, sota diferents formes, 
d' entitats públiques i privades amb museus lo¡;als i comarcals. Aquest col.loqui sobre "Museus i societat" en 
podria ser un exemple. 

Entre aquestes formes de participació, la col.laboració es mostra interessant per als museus de petits territoris. 
Es tracta, en aquest cas, de sumar esfor90s i el benefici que es busca per part de totes les parts és de caracter 
principalment cultural. 

Com a exemple de cas de col.laboració, pr('sentem la que es dóna actualment en el funcionament del Museu 
Comarcal de la Garrotxa per part d' altres institucions i entitats que no són la propia Administració pública de la 

238 qual depen el museu (Ajuntament d'Olot, Consell Comarcal) o les altres Administracions públiques que tenen 
competencies en materia de museus (Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya). 

En el Museu Comarcal de la Garrotxa, la Fundació "la Caixa" col.labora en la programació i la realització 
de les exposicions de la Sala Oberta, la sala d' eAposicions temporals del museu. Són activitats que es programen 
i es desenvolupen de manera conjunta entre ambdues institucions. 

La base d'aquesta col.laboració ha estat la confluencia deIs objectius del museu comarcal amb els de la 



Fundació "la Caixa" en materia d'exposicions temporals a la ciutat d'Olot. D'una banda, el museu comarcal 
disposa des de 1981 d'una sala d'exposicions temporal s amb una programació regular (de 1981 a 1994 s'han 
realitzat a la sala un total de 92 exposicions i ha rebut unes 180.000 visites). D'altra banda, la Fundació "la 
Caixa" estava interessada a tenir una presencia a Olot, on existia una mancanc;:a historica d'infrastructures culturals 
d' aquesta institució, i a desenvolupar una activitat en materia cultural vehiculada per rnitja d' exposicions temporals. 
A més de tot aixo, a Olot existeix ja una infrastructura important pel que fa als espais d'exposicions temporals. 
Per aquests motius, que hem exposat de manera sintetica, va semblar que el més raonable seria que ambdues 
institucions col.laboressin en la programació i la realització de les exposicions temporals de la Sala Oberta, la 
sala d'exposicions temporals del Museu Comarcal de la Garrotxa. 

Els objectius del funcionament del Museu Comarcal de la Garrotxa donen una gran importancia a les 
exposicions temporals. Aquestes tenen com una de les seves funcions ser un deIs principal s vincles de contacte 
entre el museu i la població del territori on es troba. El dialeg continuat entre les activitats diverses del museu i, 
de manera especial, les exposicions temporals, més encarades al públic local, i l' exposició de les sales permanents, 
més adrec;:ada als visitants foranis, és un deIs principal s objectius del museu comarcal (Alcalde & Rueda, 1989). 

La tematica de les exposicions de la Sala Oberta és de caracter principalment local, pero se'ls dóna una 
projecció que abasta un interes més general. Les visites a aquesta sala d' exposicions temporal s es fan principalment 
de manera individual, i les persones que van a visitar les exposicions són majorment habitants d'Olot o la Garrotxa. 
El museu dedica un gran esforc;: a aquestes exposicions que tenen una funció cabdal en el concepte del museu 
comarcal, la qual cosa es pot fer evident en observar el fet que el 85 % de la programació de la Sala Oberta és de 
producció propia. 

Des de 1'any 1992 que s'inicia aquest conveni de col.laboració entre el museu comarcal i la Fundació "la 
Caixa", s'han organitzat conjuntament nombroses exposicions de tematica diversa. S 'ha volgut que les tematiques 
d'aquestes exposicions estiguessin lligades a la comarca i desenvolupessin aspectes tractats puntualment o no 
tractats a les sales d'exposició permanent del museu comarcal. S'ha pretes, pero, que alhora els temes escollits 
tinguessin una projecció a un ambit territorial amplis i que sortint del territori del museu assolissin un interes 
general a Catalunya i fins i tot fora de Catalunya (<<L'Escola d'Olot», «Viatge a Olot» ... ). 

Aquestes exposicions han significat un impuls important per a la programació de la Sala Oberta i, de manera 
general, per al museu comarcal. En relació a la freqüentació de públic, i tenint en compte només les dades 
relatives a la presentació de les exposicions a Olot, podem dir que les deu exposicions realitzades fins ara han 
rebut un total d'unes 34.000 visites, la qual cosa suposa una rnitjana elevada. 

La presentació conjunta d'aquestes exposicions temporals ha estat l'element principal que ha permes que 
tinguessin uns repercussió que sobrepassés l' ambit comarcal del museu i assolís un abast en tot l'ambit catala. 
En aquest marc de la difusió i promoció de les exposicions de la Sala Oberta, la col.laboració establerta entre les 
dues institucions ha fet possible poder-les oferir fora de l' ambit territorial del museu. Així, per exemple, l' exposició 
«L'Escola d'Olot» es presenta també a Barcelona, a la Sala Sant Jaume. També el museu i la fundació,juntament 
amb l' Arxiu Historie Comarcal d' Olot, han col.laborat amb l' Ajuntament de Barcelona en l' exposieió «Viatge a 
Olot», que es va presentar a la Sala Oberta i al Museu d'Historia de la Ciutat a Barcelona. D'altra banda, la 
col.laboració amb la Fundació "la Caixa" comporta i facilita una important projecció de les exposicions que es 
fan conjuntament a la Sala Oberta en els rnitjans de comunicació d' abast nacional. 

D'entre aquestes exposicions voldrÍem destacar la dedicada a 1'Escola d'Olot. Amb aquesta exposició i amb 
els textos del seu cataleg es va proposar una interpretació integral del significat de 1'Escola d'Olot, que es 
presentava no únicament com una escola pietorica sinó com 1'expressió d'una mateixa concepció del món i 
d'unes propostes comunes per a transformar-lo. L'extens cataleg que es va editar recollia, en una primera part, 
articles de Francesc Fontbona, Jordi Castellanos, Joan Sala, Margarida Casacuberta i Jordi Canal, i, en una 
segona part, presentava un cataleg de les obres exposades. Arnés, tant a Olot com a Barcelona es varen realitzar 239 

nombroses activitats paral.leles que venien a completar la presentació de 1'exposició. 
La col.laboració entre el museu comarcal i la Fundació "la Caixa" ha suposat també una interelació amb 

d'altres associacions de la comarca de la Garrotxa i ha ajudat a desenvolupar el paper d'implicació del museu en 
la vida social del seu territorio 

En aquest sentit s'ha col.laborat amb el col.lectiuArnics d'Olot en el projecte L'artista del mes. Una aventura 
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plastica per interpretar la ciutat, en el qual, amb un any de durada (abril 93-man; 94) i prenent el mes com a 
referencia temporal, dotze persones feien explícita la seva interpretació de la ciutat d' Olot a través d' una proposta 
de treball concreta. Coincidint amb cada una de les propostes, tenien lloc actes paral.lels de característiques 
diverses en diferents espais de la ciutat d'Olo~ (sopars/tertúlia, conferencies, taules rodones, representacions 
teatrals, projeccions de pel.lícules ... ). 

També s'ha col.laborat amb L' Ateneu-Grup de Debats, el qual ha organitzat dos cicles de conferencies com 
a activitats complementaries de les exposicions «Viatge a Olot» i «Olot anys trenta» realitzades 1'any 1994. 
Aquestes conferencies han comptat amb la pw,encia d'Oriol Bohigas, Merce Vidal, Jordi Canal, Joan B. CuIla, 
Margarida Casacuberta, Fabia Estapé o Víctor Mora. 

Aquesta seria, exposada de manera sintetic(l, l'experiencia de la col.laboració del museu comarcal amb una 
institució pública no dependent de l' Administració en la sala d'exposicions temporals del museu. A més, pero, 
amb el museu comarcal col.labora la Caixa de Girona en el funcionament de l' exposició permanent del Museu 
deIs Volcans, la Secció de ciencies natural s del M useu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta és, pero, una col.laboració 
de característiques diferents. 

En aquest sentit, l' any 1989 es va signar un acord entre l' Ajuntament d'Olot i la Caixa de Girona. L' objectiu 
d'aquest acord era que la Caixa de Girona pogués participar en la consolidació del Museu deIs Volcans com a 
centre de divulgació i estudi de la zona volcaniva de la Garrotxa. 

La secció de ciencies natural s del museu comarcal té com a objectiu principal servir d' enlla~ entre el visitant 
i la propia natura. El museu no pretén mostrar la natura, sinó que vol explicar-la i ajudar el visitant a coneixer 
millor el medi natural de la comarca. La presentació museografica del Museu deIs Volcans respon essencialment 
a aquest proposit (Llongarriu i altres, 1991). Ac¡uest centre compta amb una afluencia important de público Rep 
una mitjana anual d'unes 23.000 visites, de les quals poc menys de la meitat es realitzen en grups escolars d'EGB 
o BUP. 

L'aportació i participació de Caixa de Girona s'ha destinat principalment al muntatge de 1'exposici6 
permanent, inaugurada el 1991, i a aspectes rel:.lcionats amb la difusió del museu (edició de díptics, la guia del 
museu, cartells, etc.). 

A partir de l'experiencia de col.laboració del Museu Comarcal de la Garrotxa amb la Fundaci6 "la Caixa" i 
amb Caixa de Girona, considero que, en la situació general actual, en els museus locals i comarcals es fa necessaria 
la col.laboració i la coproducció amb d' altrl's institucions. Aquestes són fórmules de gran interes per al 
desenvolupament del museu, ates que permeten coordinar esfor~os en un mateix territorio Alhora, i aquest és un 
aspecte també important, aquestes col.laboracions constitueixen una ajuda notable per als museus. A més, pero, 
són una experiencia enriquidora per als propis museus i, també, per als tecnics qui hi treballen. En col.laborar 
amb tecnics d' altres institucions s' aconsegueix, en darrera instancia, una forma d' obertura i de relació per als 
tecnics de museus locals i comarcals que actual.ment pateixen un aillament professional notable. 
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