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Gabriel Alcalde 

Josep ISÁanuel Rueda 

museus de Girona 
i el patrimoni 

Les comarques de Girona teñen una 
nombrosa oferta museística, en ter

mes generáis molt infradotada; encara 
que, considerat d'una manera conjunta, 
abasta i conserva una de les mostres 
mes imponents del patrimoni cátala. 
Patrimoni entes tant des de l'opcica cul
tural (etnología, arqueología, historia, 
técnica, art...) com des de la natural. 

Dins deis museus gironins hi ha un 
important sector que entronca amb la 
tradició de la geografía regionalista, 
que contempla l'estudi interrelacionat 
deis diferents factors que conformen un 
territori. Ens referim obviament ais 
museus territorials, tant locáis com 
comarcáis. Quan aquests museus van 
estar gestionáis sense uns criteris muse-

ologics i museográfics, ens donaren 
resultats que enmascaraven negativa-

ment l'extraordinari potencial de les 
seves cül-leccions. Aixi ens trobávem 
amb museus que eren una barreja de 
temes, sense cap línia conceptual i 
sense cap preocupado per fer entene-
dor al visi tant alió que s'exposava. 
L'entrada de professionals en alguns 
d'aquests museus, coincidint amb un 
interés de les corporacions locáis per la 
revitalització cultural deis seus munici-
pis, canvia la situació. L'ordenament 
conceptual i museográfic de les coMec-
cions facilita l'entrada de canceptes mte-
gfoáors del patrimoni. Efectivament els 
nostres museus territorials podien ser 
Incorporats facilment al corrent muse-

ologic deis ecomuseus (Riviere, 1989) i 
a corrents cientffics mes generáis que 
portaven a l'aplicació de termes com el 
d 'ecologia h u m a n a que en pa'ísos 
saxons portaren a fortes revolucions en 
ciéncies com l'Arqueologia, l'Etnologia 
i la Geografía. Aixó provoca la genera-
lització de discursos museográfics que 
contemplaven l'estudi del medí com al 
marc de les activitats humanes, i csde-
venien, d'oquesía manera miueafcics un 
líiNiit de noî s objecte^. EJI áejimtiva ¡ot el 
que servia per comunicar la nmsió del 
museu era i és perceptible de ser considera! 
objecte mmeogrctfic. 

Per altra banda, la penuria de mit-
jans portava a una major rendibilitsació 
de les instal-lacions, palesa en la incor-
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poració d 'arxius 
histories ais edificio 
on es t robavcn els 
musL'us. Aix6 que en 
un pr incipi podia 
semblar dubtús , 
SLiposava una major 
flu'idesa en les rela-
cions documentació-
cstudi-exposició. Per 
al tra banda , els 
niLiscus s 'han ana t 
ve ien t mes en !a 
necessitat d'incon^o-
rar centres de docu-
mentació Í/o bibiio-
teques, per miüorar 
la seva oferta de cara 
ais erudits, estudiosos o simplemenc els 
curiosos i, també per millorar la qualitat 
deis seus estudis sobre el patrimoni. Tot 
aixo ha portat a la creació, en aquests 
petits municipis de grans centres patri-
monials, que rcadlen des del ¡mirimoni 
eso'it i oral, passant pels ohjecies i conjunis 
cukurals, fim els objeaes i paratges natu-
rah. Per tant, una mica per historia i 
una altra per necessitats, s'ha arrihat, en 
aqüestes zones, a conceptes no tant de 
patrimoni integral, sino inteffradors del 
pacrimuni. Per alera banda no hi ha 
dubte, encara que sigui discutible i dis-
cutit, que qui millor pot assumir aquest 
paper integrador és el museu, car és el 
que en principi, per definició, té el 
repte d'assolir una presencia socialment 
amplia , a t ravés de les seves sales 
d'exposició tant permanents com tem-
pomls. El museu sense aquest vessant de 
difusió per formar i delectar la soctetat 
pcrd el seu sentit. 

A continuació podrem observar 
com i amb quins resultats els nostres 
museus assumeixen aquest paper . 
Abans, pero, voldríem definir unes 
quantes característiques, que ens faran 
mes entenedora la seva realítat. 

La gairebé quarancena de museus 
piíblics existents a les comarques de 
Girona disposen de sales d'exposició 
permanent, en les quals poden mostrar 
part del patrimoni que conserven en el 
seu íons. Alguns d'aquests museus dispo
sen també de sales d'exposicions tempo-
rals, que complementen la visió que 
s'ofereix a les de carácter permanent. 

Una coldecció d'objectes, pero, 
pren el c a r ác t e r de museu qiian 
s ' investiga sobre aquest mater ial i 
s 'utilitza per comunicar-se amb la 

Miiseu d'UÜastret 

societat. La important renovació con
ceptual, de la qual hcm parlat, que 
venen experimentant els museus en 
eis darrers anys, es basa en bona part, 
en l'evolució d'aquestes dues darreres 
funcions museístiques que conforma-
rien l'ús del patrimoni. 

En els museus l'ambit de la invesci-
gació s'ha de basar tant en íes propies 
col-leccions que conserva el museu i les 
tematiques a qué fan referencia, com 
en els aspectes de carácter mes propia-
ment museológic. 

En els museus de les comarques de 
Girona, de la mateixa manera ciue en 
la major part de la resta de Catalunya, 
la investigació presenta un escás desen-
volupament, motivar principalment 
per la manca de personal técnic i deis 
recursos i infrastructura necessaris 
(Alcalde & Rueda, 1986). Tot i que es 
fa difícil per ais petits museus portar a 
terme línies propies d'investigació, en 
les comarques de Girona observem 
com alguns museus intenten desenvo-
lupar petits projectes d'ámbit territorial 
i coMaboren de manera pimtual en 
projectes portáis a terme des de les uni-
versitats. De manera general, pero, la 
investigació es circumscriu ais ámbits 
temátics deis museus i, curiosament, no 
es desenvolupen programes d'investiga
ció de carácter museológic. 

També inclouríem dins d'aquesta 
funció investigadora, la labor en la difu
sió científica deis resultats d'investiga-
cions relatives al territori al qual fan 

referencia els dife-
rents museus. A mes 
d'exposicions, con
ferencies, cursos, 
catálegs... que realit-
2en molts museus, 
destaca a les comar
ques de G i rona 
l'aparició de revistes 
i publicacions perió-
diques editades pels 
museus. A les 
comarques de Giro
na hi ha els Papers 
del Momgrí (Museu 
del Mon tg r í i del 
Baix T e r ) , Vitrina 
(Museu Comarcal de 

la Garrotxa), Aixa (Museu del Monr-
seny) i rE,stoíg (Museu del Suro), un 
conjunt important de publicacions, 
amb un contingut d'un nivell de quali
tat considerable i una acurada presenta-
ció. Aqüestes han estat creades en els 
darrers 10 anys en els museus territo-
rials de recent creació o reestructurado 
(Alcalde & Rueda, 1990). 

Caldr ia impídsar el paper deis 
museus com a centres d'investigació i 
com a coMaboradors en programes mes 
amplis desenvolupats pels grans centres 
d'investigació (universitats, CIRITS, 
lEC...), pero per aixo es fa indispensa
ble poder-Ios dotar deis recursos 
humans i materials necessaris. Per la 
seva localització territorial molt des-
central i tzada, el pie funcionamenr 
d'aquests museus en materia d'investi
gació incrementaría de manera impor
tant el coneixement i la conservado 
del patrimoni. 

La resposta que la societat dona ais 
museus, pot estimar-se mit jan^ant 
l 'af luencia de v i s i tan ts , que a les 
comarques de G i rona és e levada . 
Podem considerar que el conjunt deis 
museus d'aquesta zona sobrepassa el 
milió anual de visites. Evidentment, 
pero, les xifres en t re els diferents 
museus son molt desiguals. A mes del 
contingut i activitats de cada museu, la 
ubicado és un factor, en bona mesura, 
determinant del volum de visitants. 

Dins del conjunt de visites deis 
museus de les comarques de Girona, un 
component molt majoritari el consti-
tueix les que es realitzen al Teat re 
Museu Dalí (683 .000 visi tes l 'any 
1989), el Museu Monográfic d'Empú-
ries (261.000 entrades el mateix any a 
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tot el conJLint nninu-
mciital J'Empúrics), 
el Miiseu Capitular 
de la Ca tedra l de 
Giruna (que supera 
amb escreix les 
100.000 vis i tes) , 
mentre que tors els 
restants sumen mes 
de 300.000 visites 
aproximadament. La 
xifra, pero, mes 
habi tua l es mou 
entre els 15,000 i els 
35,000. En aquest 
í^rup majori tari bi 
crubem tots els 
museus amb horari 
d'obertura diaria. Per sota deis 10,000 
s'hi troben, fjeneralmcnt, els museus 
que teñen un boniri mes re-stringit. 

Un cop vista la filosofía del patri-
moni aplicada pels museus .yironins ¡ 
els usos que fan, básicament a nivell 
d'investigaciü, en difusió i exposició, 
passarem a veure quin és el patrimoni 
concret que guarden els 44 museus 
f^ironins. Abans, pero, els distinyirem 
tipoló^icament. Hem Jiterenciat entre 
museus territorials (aquells que teñen 
ciim a (.)bjecte o missió l'estudi d'un 
territori, ja siĵ ui local, comarcal, regio
nal, nacional o d'un altre ambit), que 
representen el 36% (16 museus en 
total), els monotemátics (aquells que 
estudien només una unitat temática, 
estigui o no limitada a un territori), 
que representen la majoria, el 45% (20 
museus) i finalmcnt els mtjnografics 
(aquells que estudien un jacimenc o un 
e.spai funcional o un autor concret) qisc 
son els minoritaris amb un 18% (8 
museus) (vegeu la gráfica 1). 

El patrimoni artístic és el mes pre-
sent en tots aquests museus (el trobem 
en el 56% de tots ells) , seguir per 
l'arqueologic, que el trobem en la mei-
tat deis museus gironins. En un segon 
terme hi ha el material etnotogic, pre-
sent en el 36,3%, el referir a ciencia i 
técnica (eí 27% deis museus), l'histnric 
(25%) i ja en un tercer terme, allunyat 
de la resta es troba el patrimoni natural, 
només prcsent en l'l 1% (vegeu la taula 
1). Evidentment aquests percentatges 
es donen perqué en un mateix museu 
rrohem diversos tipus i.le patrimoni. 

Els [iiuseus m<")nografics de les nos-
tres comarques son generalmenc de 
temática artística (4), n'hi han també, 

La Fageda d'EnJorda. 

perñ, d'etnológics (1), d'arqueologics 
(2) i de ciéncies naturals (I) . Els mono-
tematics, seguint la tónica general, 
també solen ser preíerentment d'arr 
(45'X)) i en menor mesura etnologics 
(20%), arqueoldgics (15%), de ciéncies 
naturals (15'X)) i de ciencia i técnica 
(5%). Finalment els museus territorials, 
que en principi recuUen tot el referent 
al territori, presenten sempre patrimoni 
arqueologic (100% deis casos) i raolt 
sovint material his tor ie , e tnologic 
{68% de les ocasions) i artístic (75%) i 
en menor mesura patrimoni natural 
(31%) (vegeu la raula 2 i la gráfica 2). 

En principi, la majoria d'aquests 
museus, fora nombroses i notables 
excepcions (museu Dalí, museu 
d'Empúries, museu d'Ullastret, museu 
Claret, museu del Joguet...), solen res-
pondre a criteris territorials; el que suC' 
ceeix és que el predtmiini d'un determi
nar tipus de materials; ha anat decan-
tant el museu vers un enk)cament del 
territori monotematic, per tal d'evitar 
l'existéncia de 44 museus repetitius. Per 
aquesta rao, la major part deis territo
rials ressalten i prioritien en les seves 
exposicions alió que teñen d'específic i 
diferenciador. Peí que fa al patrimoni 
natural, es troba escassamcnt incor|"íorat 
com un element [iiés en el discurs expo-
sitiu d'aquests museus. Només el Museu 
del Montgrí i del Baix Ter, a causa de la 
ressonancia de les illes Medes, ha incor
porar a les seves sales espais específics 
sobre patrimoni natural. Un altre cas, 

pero, és el del Museu 
Comarca l de la 
Oar ro txa , que ha 
creat una secció 
específica sobre els 
volcans de la Garrot-
xa, ubicada en un 
editici düerent al de 
la seu cen t ra l . No 
obs tant , fora d'a
quests dos casos, hi 
ha altres museus 
territiirials que trac-
ten el pat r imoni 
natural inregrada-
ment al cul tura l , 
com a part del seu 
discurs expositiu. Per 

exemple, el íet ile parlar d'explotació 
forestal, artesanal o industrial es Higa 
amb Tobtenció de les matéries primeres 
i amb l'entorn que fa possible la seva 
existencia (Museu del Suro, Museu 
Etnologic del Montseny...). 

No hi ha dubte que el museu terri
torial és el que ofereix mes possibilitats 
d 'acoHir i t l inamitzar una mostra 
amplia del patrimoni, des de l'cscrit i 
documental al material (ja sigui cultu
ral o natural). 

En els darrers anys s'ha pnxlu'ír un 
increment de l'interés de la societat peí 
pa t r imon i cul tura l i na tu ra l i els 
museus cons t i tue ixen uns vehicles 
d'excepció per transmetre i fer conéi-
xer aquest p a t r i m o n i . De manera 
simultimia, eí concepte de patrimoni 
museküc ha experimental una considera
ble ampliado. 

Gabriel Alcalde 
(Musca Comarciil de la üarrotxa) 

Josep Manuel Rueda 
(Museu Emoiofjii: del Montseny) 
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