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La formado de técnica
de fflu^us
Eduard Carbonell

LA SEPARACIÓ que es produeix entre les carreres iiniversitaries, siguin de continguts técnics
o d'humanitats, i les necessitats que presenta el patrimoni cultural és clara i manifesta.
Aquesta separació es dona fonamentalment a les carreres de Uetres, que formen persones
que, pels seus estudts, el paper que poden teñir a la societat esta circumscrit a l'ensenyan^a i
a la recerca. El cas és ciar en respecialitat d'historia de l'art.
Pero des de rots els camps del patrimoni cultural (patrimoni bibliográfic i documental,
arqueologic, béns mobles o immobles} es manifesten unes necessitats a les quals els
responsables forgosament ban de donar resposta. Aleshores, les universitats programen
postgraus o cursos de tercer cicle per formar els Ilicenciats perqué siguin capados de donar
solucions ais problemes que ens planteja el patrimoni cultura!, que entre altres coses ens
defineix com a país i conforma la nostra historia.
Entrant en el camp deis béns mobles deis museus, veiem com aquests poden ser de
ciencia, d'art, de cinema, etc., i la formació de técnics de museus cal programar-la després
de la I licenciatura, que convindria que respongués a la materia o matéries que defineixen el
museu. Pero els museus teñen diferents dimensions: hi ha museus petits i grans, d'acord
amb les coMeccions que conserven, estudien i difonen. La diferenr dimensió deis museus
requerirá, d'acord amb la realitat social i económica, un nombre de personal determinar i,
d'acord amb aixó, un major o menor grau d'especialització en les funcions que desenvolupa
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Seminari sobre Conservado
i gestió del patrimoni
des deis museus,
Uníversíiat de Gírona,
J995.

el musen. Així, les Casques essencials d'un museu que cal traduir en personal que les
desenvolupi son la conservació, la restauració, la documcntació i la difusió. Al marge
d'aquestes funcions técniques, l'altra área fonamental per al funcionament del museu és
Tadministrativa: recursos económics i recursos humans, segurecat i manteniment.
Funcions eminentment diverses que caldrá assumir o diferenciar sef^ons les possihilitacs
i les dimensions del museu, pero que requerirán uns escudis espccialitzats i l'aparició de
nous perfils professionals d'abast diferenciar. La figura del gestor del patrimoni, i en el
nostre cas del patrimoni moble del museu, és diferenc de la del conservador i de la del
restaurador, i en el cas deis museus sol coincidir amb la del director, sigui quina sigui la
dimensió del centre.
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El restaurador queda ja definir amh miHor o piEJor forriina en les carrcres de helles arts i
en formació professional; el conservador d'una materia determinada sol procedir d'una
carrera universitaria que li dona una base amplia, pero no suficíent per desenvolupar el
paper que li correspon en un museu (teñir la responsabilitat de les coMeccions, siguin
d'arqueologia, de ciéncies o bé d'art, per e x e m p l e ) . Base no suficient, perqué una
l l i c e n c i a t u r a d o n a el c o n e i x e m e n t de l'obra, i caldrá cobrir a m b e n s e n y a m e n t s
complementaris les altres funcions que hem definir al principi com a propies d'un museu.
Enumerarem les matéries que al nostre entendre requereixen el funcionament d'un
musen i que, com hem dit, dependrá de les dimensions del museu i del personal de qué
disposi que s'assumeixin en part o bé d'una manera global. En un museu petit les funcions
de conservació i gestió son sovint assumides peí director, com també les de dífusió. Sempre
queda la restauració per a altres técnics especialitzats. En museus de dimensions ámplies
l'especificitat de funcions és necessária, malgrat que sovint, en el nostre país, la historia ens
ha portat a personal polivalent que cal que s'especialitzi.
Esmenrarem les maréríes necessaries per a la formació del personal que ha de portar un
museu e n d a v a n t ; matéries que no apareixen en cap de les carreres universitáries i
l'ensenyament de les quals es dona en diversos postgraus que les uníversitats i els coMegis
professicnals solen organirzar per pal-liar-ne la mancan^a. Pero será necessari reglar i
oficialitzar aquescs ensenyaments.
Hi ha un seguit de matéries de carácter instrumental amplí que qualsevol persona que
s'ocupi del patrimoni cal que conegui, i d'altres mes especifiques per ais miiseolcgs.
Les primeres son: legislació p a t r i m o n i a l , tccniques de direcció í gestió, gestíó
administrativa i economicofinancera, sociología cultural, documentado i inventari, difusió:
acció cultural i educativa, noves tecnologies, arquitectura d'infracsrructures culturáis,
márqueting cultural i conservació ambiental.
Les matéries mes especifiques son museologia i museografia i conservació i restauració
ais museus.
Si els museus son d'art caldrá afegir-hi: el mercat de l'art: peritació d'ohres d'art,
deontologia, galeries d'art, subhastes i antiquariat.
Desenvoluparem de manera indicativa les dues matéries mes especifiques:
-Museologia i museografia: Histories deis museus, Origen i desenvolupament de la
museologia com a disciplina. Tipologia deis museus. La deonrologia professional.

Posi^au de muscolo^a,
Univeniíai de Ginma, 1996.
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Conferér\cia deJ.L. Cohihtcá
sobre la restanraáó
de la capcllcí Sixtina,
Universitai de Girima, /996.

Museograíiíi: Tcoriii Je l'cxpcisició d'objecres. Tipiis d'exposicions. Audiovisual. L'avaluació
del púhlic. La stguretar. La tnusealitzaciü de monuments i conjunts arqueulogics.
-Con.ser\'ació i rcscauració ais museus: Teoría i historia de la rescauració i !a
conservació. Accions; preventiva, curativa, restauradora, museoloyica, museográfica 1 de
coiiuinicació. Instaldacíons de seguretat. Introducció a la restauració: Metodes i técniques
d'estudis prcvis. Metodes de diagnóstic. El projccte de restauració: metodes i criteris; els
diversos materials. Planificació i control del projccte de restauració.
Totes aqüestes matérics i potser d'altres de continguts mes concrets caldria que
s'ordcnessin dins del marc d'uns estudis reylats de patrimoni cultural que formessin una
dipiomatura estable a que poguessin accedir Uicenciats en dret, ciencies, humanitats,
arquitectura, etc.; rebrien així una formació que els permetria donar resposta a les demandes
de conservació, recerca, protecció, intervenció i difustó que el patrimoni cultural necessita.
En un país de dimensions petires com el nostre, Catalunya, cal ordenar i redefinir les
coMeccion.s i per tant els discursos que els museus hem de desenvolupar. I aJxo s'ha de fer en el
territori i peí territori, pero tenint en compte un tactor íonamental: les coMeccions que
constitueixen els museus. A diferencia de les bibliotcques, que teñen un a priori tedric c]ue és el
nombre d'habitants, i per tant el nombre d'í'teni.s, Ilibres i audíovisuals, que están en proporció
amb la població, els museus \'énen detenninats per les col-leccJons deis béns museables.
Podem determinar centres culturáis de ditusió, d'exposicions, pero no museus que
responguin a realitats de límits geografics -les comarques, per exemple- si [lo bi ha béns
museables. Pero en el cas del nostre país sera necessari que els museus, d'acord amb les
coMeccions, s'especiatitzin i es deñneixin. 1 c]ue a partir deis seus continguts s'ordenin en
un pía de museus que expliqui la ciencia, la técnica, l'art, Petnologia, la historia, etc. de
Catalunya, fent paral-lelísme, quan les cobleccions ho permecin, amb el panorama
internacional. I aquesta planificació s'ha de fer en el territori.
La formació deis técnics de museus és l'elemenc fonamental, la base sobre la qual caldra
desenvolupar plantcjaments com aquest. Es necessaria i indispensable la formació del
personal, a nivell internacional i amb totes les especialitzacions possibles, per poder
aconseguir un f u n c i o n a m e n t o p t i m deis nostres museus. Sense unes persones ben
preparades, uns técnics formats al maxim nivell, la realitat [iiuseística del país no podrá
assumir el nivell que li correspon.
Eduard Carbonell és Jirectcir del MNAC
i catedriitic de patrimoni i museolügia de la Universitac de Girona
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