
Els museus locáis, 
un congrés i una llei 

D uranl ires clies del mes de 
novcmbre de 1989 ha tingut Koc 
el primer Congrés caíala de 

Muscas Locáis i Comarcáis, La 
iniciativa i l'organització han cslai obra 
del MLISCU Etnológic del Moniscny i del 
Musen Comarcal de la Garrolxa, que 
han complai amb e! suporl de la 
Generalital de Catalunya, la Dipulació 
de Girona, els Ajnniaments d'Olot i 
d'Arbúcies i TObra Social de la Caixa 
de Barcelona, i amb el supon de 
I'ICOM, rorganització ¡nlernaeional 
deis museus. 

Les sessions van icnir l!oc els dics 27 
i 28 a Arbúcies i el mateix día 28 i 29 a 
Olot. Les poncncics i comunicacions van 
ésser Iliurades ais participanis en el 
momcnt de la inseripció a l'arribada a 
Arbúcies, cosa ben reeomanablc ]ier a la 
bona niarxa de eongressos i reunions, 
pero gens habitual encara en la majoria 
d'aquesls. 

Totes [es coMaboracions i ponéncies 
aplegades en el nijmcro 2 d'Aixa, revista 
anual de la Gabclla, el Museu Etnológic 
del Moniscny, en un lotal de 29 treballs 
i 187 pagines. Gabriel Alcalde, del 
Museu d'Olot, i Josep Manuel Rueda, 
del d'Arbúcies, organitzadors de la 
trobada, han lingut també cura de 
l'edició d'aquest volum d'acies. 

Aquesta convocaLória, amb el nom 
que se lí ha donat, tenia lloc per 
primera vegada. Els seus antecedenls o 
preccdcnts ealdria trobar-los en les 
asscmblees de museus de Catalunya que 
van teñir lloc abans de la reinsíauració 
de la Generalital de Catalunya, que 
s'estructuraren en seceions de ireball, 
una de les quals era la de museus locáis 
i comarcáis, i en TAssociació de 
Treballadors deis museus de Catalunya, 
avui dia Ja prácticament inexistent. 

La convocatoria d'enguany, encara 
que oberta a toihom, centrava els seus 
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objcijtiiis en Tanálisi de la siuiació deis 
museiis locáis ¡ comarcáis. Ainb aquesta 
limilació es de destacar qLic s'hi 
inserivissin mes d'uii cciuenar de 
parücipanls, 

I es que la necessitat de manlenir 
contactes i coordinar-se es fa sentir. És 
en aquest sentit que aquest mateix any 
1989 s'ha creat T.-Xisociació de 
Museólegs de tes Comarques Gironines-. 

Els iiniseus locáis i comarcáis de 
Catalunya sún iiombrosos, diversos i 
desiguals, coni demostron diversos deis 
estudis i comunicacions presentáis al 
congrés, que s'ocupen d'ecomuseus, 
d'ecojardins, de museus arqueológics, 
histories, paleoniológies o monográfics. 
Igual de diversos son els seus inieressos, 
que els tan ocupai"-se. com es pol veui'c 
tambe en les comunicacions presentades, 
de les relacions amb les escoles, els 
arxius, els pares, els tallcrs d'hisiQria i 
de la natura o les ocposicions itincrants, 
i de tüt tipus de qiiesiions relaeionades 
amb el públic. Generalment han de 
suportar greus deficiéncies estructuráis i 
de personal i fer lYonl a lot tipus de 
problcmes, pero han demostrat senipre, i 
aquesta n'cs una vegada mes, una gran 
vitaliíai, unes ganes enormes d'ésser 
presents i d'ésser tingut en coniple en 
qualsevül planit'icaeió i en qualscvol 
cosa que afeeti els museus de Catalunya. 

Aquests museus dcpcnen 
d'inslitueions, generalment ajuntaments, 
o d'entitats diferents. Per tant, es 
compren que les possibililats de 
coordinaeiü depenguin d'una inslitució 
su]3erioi'. eoncretameni de la Gencralita! 
de Catalunya i del sen Serve! de 
Museus. 

Aconseguir aquesta coordinació i 
piopoi"cionar-los ajuda económica i 
técnica va csscr el propósit deis 
responsables de la Conscllcria de 
Cultura durant les primeros legislatures, 
i d'aquí que s'eslablissin convenís entre 
la Ceneralilal i nombrosos museus, pas 
previ perqué aquests poguessin integrar
se a la Xarxa de Museus Locáis i 
Comarcáis. 

Per raons que se'ns escapen, ja ía 
molts anys que no es reuneixen els 
membrcs de la Xarxa, que ha deixat 
prácticament d'operar. 

En aquest marc una mica dcsolat era 
especialment oportú aquest Congres de 
Museus Locáis i Comarcáis, com ho ha 
demostrat el resso oblingul i rinlerés de 
les aportaciotis qtic hi han l'et els autors 
de comunicacions, algunes de tes quals 
incideixcn directamenl en el problema 
de la política de suport a aquests 
museus i en el del marc legislaliu 
general deis museus. 

Durant tots els dies de durada del 
congrés ronda per les sales el fantasma 
del nou projectc de la Llei de Museus, 
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l'ICGM I b Comlssió esponycio 
da •:of;pe'a;:c omb l'UNESCO, 

l'existéncia del qual era coneguda, i 
lambe ho eren les scves directrius 
principáis, que tbren comentadcs peí 
mateix Eduard Carbonell, director 
general del Patrimoni Cultural, duranl 
la inauguració de les jornadcs. Pero la 
majoria deis assislenls desconeixia com 
era redactai, 

Ara sabem que aquest text no 
incideix prácticament gens en la 
problemática deis museus locáis i 
comarcáis, sino que s'ocupa sobretot 
deis museus de la capital i de llur 
organitzaciü en els Museus Nacionals de 
Catalunya. 

Per tant el primer Congrés Cátala de 
Museus Locáis i Comarcáis no ha eslat 
gens snperflu. 1 en caldran mes perqué 
aquests museus puguin fer sentir la seva 
veu amb la l'ori;a que els correspon, 

En definitiva, penscm nosaltrcs, els 
grans museus de Barcelona, diguem-nc 
nacionals o no, son l'aparador de 
Catalunya i també la porta d'entrada al 
sen coneixent per ais estranys. La 
complcxilat, la trama del pais, el pósit 
de tantes genei'acions de civiliizació 
meditcrránia i plural només es 
perceptible en detall tenint en compte 
tot el tcrritori i els seus museus locáis i 
comarcáis. D'aqucsts surten també els 
passos mes innovadors i les iniciatives 
mes afortunades. Aquest congrés n'ha 
estat una mostra ben recixida. 

NARCiS SOLER i MASFERRER 
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