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El<s pública 
e n e k inu<seU(S 

Gabriel Alcalde EN L'EVOLUCIÓ HISTÓRICA deis 
museus s'ha passat de donar, en el 
seu inici i duranc bona part de la 
seva existencia, una importancia 
exc lus iva a la reco í l ida , la 
conservació i l'estudi del patrimoni, 
a afegir-hi en els darrers remps la 
necessitat de la seva utilització per 
part de la societat. Aquest últim 
aspecte s'ha convertir en una de les 
preocupacions mes reüevanrs per 
ais museus. A les comarques de 
Girona s'ha seguir aquesta mateixa 
evülució, i actuah-nent i des de fa 
alguns anys es treballa per afavorir 
una utilirzaciü social el mes extensa 
possible. Aquesta utilització pren |< 
formes diferents segons els tipus de r 
museus i els seus ohjectius. De totes ''*•' 
manares, pero, sigui com sigui, per 
aconseguir una utilització amplia 
deis museus cal conéixer els públics. 

Fins fa pocs anys, conéixer qui 
eren i com eren els usuaris deis 
museus interessava tan poc que, fins 
a pr inc ip i deis anys v u i t a n t a , a 
Catalunya, la majoria deis museus 
ni tan sois comptaven el nombre de 
visites que rebien. En el millor deis 
casos, les úniques dades de qué es 

disposa sobre la freqüentació deis museus en aquells anys son les relacions de les quantitats 
de diners provinents de la venda d'entrades que els museus ingressaven a les arques de les 
seves administracions tutelars. 

Es impossible poder analttzar ni tan sois el volum de visites que rebia el conjunt de 
museus de les comarques gironines i la seva evolució en els períodes anteriors al 1980. No 

Vísítíint flí Musen Comarcal de la Garmtxa. 
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hi ha dades suficients. Per tant, poc podem dir de la relacíó entre el públic i els museus 
gironins. Podríem aventurar, pero, sense por a equivocar-nos excessivament, que en aquells 
anys els museus havien entrat molt poc en la vida de la població. 

A partir de principi deis anys vui tanta , com a conseqüéncia del major grau de 
professionaliczació de les persones que treballen en els museus i incentivada per la iniciativa 
promoguda el 1984 peí Serveí de Museus de la Generalitat de Catalunya d'editar urrs fuUs per ais 
recomptes de visites i trametre'ls ais museus, es va generalitiar la recollida de dades d'aflucncia 
de visites. Es va comentar, per tant, també en els museus gironins, a teñir present el públic. 

Si analitzem l'evolució quantitativa de les visites ais museus de les comarques gironines 
a partir de la década deis vuitanta, podríem determinar que s'ha produít un increment 
generalitzat. L'afluéncia de visires augmenta de manera important, regular i continuada. 
Evidentment, pero, peí que fa al nombre anual de visites es diferencien diversos tipus de 
museus; molt pocs assoleixen xifres que sobrepassen les 100.000 visites, els que no poden 
reun i r les mín imes c o n d i c i o n s per desenvo lupar les seves funcions d i t íc i lmenc 
n'aconsegueixen 10.000, i la majoria es mouen entre les 15.000 i les 45.000 visites anuals a 
les seves sales d'exposició permanent. 

A mes de les dades directes que ens proporcionen les xifres de visites, hi ha altres 
informacions que serveixen d'indicadors i confirmen aquesta tendencia a l'augment de !a 
relació entre el públic i els museus a les comarques de Girona. 

Grup escoiar visUant 
el Musen Comai'Cíií 
de la Garrotxa. 

Per exemple, es disposa de dades que permeten afirmar que la relació de la població que 
viu a les comarques de Girona amb els museus ha augmentar en els darrers anys. Segons els 
resultats de les enquestes sobre el comportament cultural, sabem que aquesta relació ha 
millorat molt, que cada vegada augmenta mes el grau de familiaritat amb aquests centres i 
que la visita ais museus és una practica cultural que es va estenent. 

El tractament de temes relatius a museus en la premsa diaria pot ser també un bon 
indicador del grau d'inrerés que desperten. En aquest sentit, si comparem, per exemple, el 
nombre de noticies que fan referencia a museus aparegudes a Ei Pum l'any 1980 amb les 
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que es van publicar el 1996, podem deduir que en els darrers anys el grau d'interés social 
que susciten els museus a les comarques de Girona ha augmentat, i que la seva imafge ha 
millorac ostensihlement. 

De totes maneres, saber només quantes visites reben els museus és un primer pas necessari, 
pero realment insuficient, i no té gaire utilitat a l'hora de poder fer una analisi de la relació que 
es dona entre els museus i els seus visitants. Conéixer qui son i com son els púhlics, quina és la 
seva actitud i el seu comportament durant, abans i després de la visita, quines son les seves 
espectatives, quins son els seus coneixements, per que van ais museus, com en surten... és básic 
per avaluar l'impacte deis museus i saber si aconsegueixen els seus objectius. 

Paradoxalment, encara ara quan es parla de públic es fa referencia moltes vegades només 
a la quantitat. Malauradament, en algunes situacions el nombre de visites que rep un museu 
s'ha convertit en l'únic, o si mes no el mes públic i generalitzat deis parametres de mesura 
que pretenen avaluar la qualitat i l'éxit o el fracás del funcionament d'aquests centres. 

L'objectiu deis museus, peí que fa ais seus visitants, s'hauria de centrar a superar 
l'existéncia d'un perfil de visitant determinar, i que les característíques sociodemográfiques 
deis visitants deis museus s'apropessin el máxim possible a les caraccerístiques del total de la 
població. Els no visitants s'haurien de convertir, en un primer pas, en públic potencial. Quan 
la major part de ta població no tingui cap trava que li impedeixi ser públic potencial, en sentir 
ampli, s'aconseguirá que els museus siguin un servei verdaderament adre^at a cota la societat. 
Referent a la quantitat de visites, l'objectiu general deis museus bauria de ser augmentar-les, 
pero de manera controlada i seguint sempre els objectius i les previsions establertes peí centre. 
En aquest senrit, és indispensable que els museus tínguin una política de públic. 

Si fins ara, en els museus cacalans en general i de manera concreta també en els de les 
comarques gironines, s'ha produít, com hem vist, un creixement important del nombre de 
visites, és probable que en els propers anys aquest increment no continuí al mateix ritme. A 
final deis anys noranta i en la propera década, l'augment generalitzat de! nombre de visites 
ais museus tendirá a estabilitzar-se, o almenys a no pujar de manera tan significativa, i 
potser en alguns casos fins i tot a experimentar una cerca disminució. D'una banda, perqué 
l'oferta museistica, i en general l'oferta cultural i d'oci, es diversifica, i de l'alcra, perqué 
s'está produint una ampliació del concepte de patrimoni i cada vegada hi ha mes centres 
que desenvolupen aquests servéis. Tot aixo tara que la població pugui escoUir mes. ' 

Els museus no haurien de caure en el parany de teñir com a objectiu exclusivament 
Taugment de les xífres de les visites. Cada institució ha de centrar-se en el tipus de públic al 
qual vol servir, segons els seus objectius i la seva política de públic, encara que aixó no 
comporti un augment espectacular del nombre de visites o fins i tot es corri el perill 
d'experimentar una redúcelo numérica. Ara, potser, estem massa acostumats a veure visites 
que no serveixen de res ais usuaris i que només son útils per presentar unes xifres 

Comparado del nombre de noticies relatives 
a ?Tiiíseiis aparef^ides al diari El Punr 
en ds anys ¡980 i 1996. 
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Visitíints ai Musen d'Empúries. 

d'afluéncia mes elevades a final d'any. Els museus cerritorials, niolr desenvolupats a les 
comarques de Girona, no han d'oblidar que la seva existencia té rao de ser com a servei a la 
propia pohlació de la zona, i que aquesta població no sol ser gaire nombrosa. 

Per aconseguir Tobjectiu de centrar-se en públics determinacs s'ha de conéixcr 
l'assisténcia. En aquest sentit, des de final deis vuitanta han comentar a intrudiiír-se, 
encara ciue amb algunes reticéncies i de manera molt tímida, les análisis qualitatives de 
públic en els museus de les comarques gironines. 

Aqüestes análisis han de servir de manera particular per ais mateixos museus on es 
realitzen, pero també han d'incloure's dins unes Ueis generáis que permetin aportar dades a 
teñir en compre a Tbora de reestructurar museus ja existents o de planificar-ne de nous. 

En els museus gironins, i també en els museus catalans, es fará imprescindible en el 
futur desenvolupar estudis de públic i donar-los tota la importancia que es mereixen. 
S'hauran d'aplicar de manera periódica i regular ais centres que ja están en funcionament i 
també abans de la planificació deis museus i durant la seva realització. En fi, les análisis de 
públic hauran d'incloure's com un element mes, pero d'una importancia cabdal, en les 
realitzacions museologiques i museográfiques. 

Tot i que no s'hagi de pretendre com a finalitat última l'augment de les xífres absolutes 
de visites, és necessari, de totes maneres, que els museus, amb les seves presentacions i les 
seves activitats, continuin essent »i es convertcixin en centres d'atracció per al públic. Pero 
també cal evitar que perdin les seves propies fínalitats. Aquests centres podrien veure 
oposats els seus objectius científics i socials a d'altres vinculats exclusivament a la seva 
rendibilirat económica, i que es prioritzés, per sobre de tot, l 'ohtenció de beneficis 
económics. En aquest moment, el treball deis técnics i tota l'estructura del museu, el seu 
servei a la societat, la seva activitat i els seus plantejaments museologics podrien veure's 
condicionats i dirigits exclusivament cap a aquests inceressos materials i ideoidgics. Si 
rcvolució es produi's en aquest sentit, els museus podrien perdre el seu paper de centres 
difusors de l'heréncia cultural posats al servei de tota la societat. 

Gabriel Alcalde és director del Museu Comarcal de la Garrotxa 
i protcssor iissociüt de miiscologia a la Univcrsitat de Girona. 
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