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Ruines de la Neápoiis grega d'Empúries, a comengament de segle.

Def conteu de la históría
a la gestió Integral
JOAN BOADASJOSEPM.LLORENS&JOSEP MANUEL RUEDA
El segle XX ha vist com el concepte i el paper del patrimoni s'enriquia i com passava de ser un mer
testimoni de l'evolució cultural, que calla investigar per conéixer aquesta evolució i que calla conservar peí
seu sol valor de testimoni (per fetitxisme), a ía seva concepció d'ús social i democrátic, com a recurs
"dentitari, de desenvolupament comunitari i turístic, i com a valor social i economic. Tampoc hem volgut
ometre una de les principáis revolucions en el camp del patrimoni: la seva professionalització.
En aquest article pretenem desgranar com s'ha anat produint aquest procés, analitzant la seva correlació
amb l'evolució del conjunt de la societat. Aquesta análisi la plantegem a partir de les accions realitzades per
persones i organismos, fent especial émfasí en la comíssíó de monuments i a partir del perfil d'alguns
personatges que ens han semblat especialment importants, malgrat les diferencies de criteris que aqüestes
eleccions sempre poden produir. Per entendre tot el procés ens ha semblat indispensable remuntar-nos al
segle XIX, veritable punt de partida per a qualsevol historia del patrimoni a les nostres comarques,
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Lépoca de la Comissió
de AAonuments
Arran deis decrets de desamortització
ái¿ Mendizábal de 1836, per tal de
conservar el riquíssim patrinioni cultural acumulat pels ordes religiosos,
supervivent de la crema deis convents
de l'any anterior, TEstat crea el 13 de
jiiny de 1844 les Comisiones de M o n u m e n t o s Históricos y Artísticos.
Llur missió era catalogar, recollir i
conservar Ilibres i documents, monuments i panteons, pintures i escultures, antíguitats i objectes diversos literaris i artístics pertanyents a l'Estat i
ubicats dins de cada provincia. Havien de crear arxius. ceñir cura deis
museus i biblioteques existents o erear-ne de nous. El finan^ament havia
de sortir de les diputacions. Els primers vocals de la Comissió de Girona
foren nomenats per la Diputació el
2 0 d e j u l i o l d e 1844.
Nascudes en plena efervescencia
romántica, !es comissions de m o n u ments esdevingueren les mes i m m e diates institucions responsables del
patrimoni historie i artístic durant el
primer ten; del segle XX. Formades a

partir de 1865 pels académics corresponents d'história i de bclles arts, subordinades a l'Académia de Belles
Arts des de 1857 i amb lleugers variacions en estructura i competencies
(reglaments de 1854, 1865 i 1918),
mantingueren el seu paper actiu fíns a
la Guerra Civil. Reconstitui'des el
1939 segons el reglament de 1918,
Funcionaren (almenys a Catalunya)
fmsal 1981.
A partir de 1866, el personal de la
Comissió, amb nonis tan iMus'tres
com Enríe Claudi Girbal i Nadal, J o aquim Botet i Sisó i Emili Grahit,
fou el focus generador de la vida cultural de Girona. Eren els impulsors
de l'Asociación Literaria de Gerona i
de la seva Revista de GÍTOHÍI, de l'Asociación para el Fomento de las Bellas
Artes, de la Sociedad Económica de
Amigos del País, professors de l'Institut i de la Normal.
El final de l'Asociación Literaria,
el canvi del Certamen pels Jocs Floráis i l'aparició del modernisme al
tombant de segle van marcar el principi de l'estancament de la Comissió,
que, despla(;ada del centre d'activitat,
c o m e n t a a tancar-se en si niateixa.

Miquel Oliva i Prat en el seu despatx del Museu de Sant Pere de Galiigants.

En anar canviant les circumstancies
de Tentorn socioeconómic, cultural i
polític amb la creació de Klnstitut
d'Estudis Catalans. l'establiment de la
Mancomunitat i, fmalnient, el de la
Generalitat, aparegueren una infraestructura cultural i una nova realitat
t]ue s'allunyaven radicalment d'alló
que representava la Comissió.
De fet, no fou gairebé mai considerada altra cosa que una institució
consultiva, les opinions de la qual no
sempre eren tingudes en compte per
les autoritats pertinents. En la seva
pruíja per fer valer els seus drets i mantenir la seva legalitat en un entorn canviant, acaba per aúlar-se de la realitat
del patrimoni i de la societat que n'havia de ser la principal beneficiarla, tot i
la presencia de figures tan actives com
Joaquim Pía i Cargo!, Rafael Masó,
Cades Rahola, Josep Pasqual i Prats i
Joan Subias i Galter, entre d'altres.
Ja amb la Generalitat, el 1933, la
Comissaria Delegada va n o m e n a r
Lluis Busquets i Mullera director del
museu. La Comissió. basant-se en el
fet que no havien estat traspassades les
competéncies de les académies, ho
considera una interferencia i no accepta el nomenament. Quan el gener
de 1936 la Generalitat dissolgué les
Comissions, la de Girona ignora el
decret i continua reunint-se fins a
l'inici de la guerra.
Malgrat aquesta situació, i sempre
amb el llast que li imposava la migradesa deis recursos económics de qué
disposava, val a dir que en conjunt la
Comissió actúa amb bona voluntat i
que moltes vegades dona mostres
d'una gran perseverani;a en la consecució deis seus objectius, pero, mancada de capacitat executiva, 1 éxit depenia tant de l'empenta deis vocals
com de la resposta -económica o p o lítica- que obtenía de Girona o de
Madrid.
U n deis principáis problemes de
les comissions de monuments, assenyalat el 1919 per Je ron i Martorell i
reivindícat a Girona per Rafael Masó
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el primer ter^ del XX, pero no sempre sota els seus auspicis. Altres institucions reprengueren amb éxit al cap
deis anys iniciatives que la Comissió
no prosseguí. generalment per manca
de diners o de resposta de les insdtucions. Vegem-ne aiguns exemples.
La Comissió fou la primera insdtució pública que treballa a fons per
la salvaguarda del monestir de Santa
Maria de Ripoll, on invertí també
una part iniportant deis seus recursos,
abans q u e T c m p r e n g u é s peí seu
compte el bisbe Morgades, després de
bandejar-ne la Comissió gironina.

inauguració de la Sala d'Empúries, al Museu Arqueológic
de Sant Pere de Galiigants el 25 d'octubre de 1944,

el 1933, íoLi la inexistencia en el seLí
si de personal preparat específicanient
per a les tasques que havia de dur a
terme i degudainent retribuir per la
seva fejna. A tall d'exeniple, el Dr. J o sep Pascual i Prats, conservador del
Museu entre 1918 i 1931, era metge.
Fins a la Guerra Civil. TLinic professional que treballa en el museu fou
Uuis Busquecs i Mullera, Uicenciat en
ciéncies históriques i arqueológiques,
contractat per la Comissió com a oficial tccnic per realitzar-ne l'inventari
e n t r e 1929 i 1 9 3 3 . E n t r e 1931 i
1938, data de la seva mort. Lluís Busquets fou ai-xiver i hibliotecari municipal de Girona.
El nucli de la Comissió de M o iHUiients de Girona fou el Museu
J^rovincial d'Antiguitats i Belles Arts.
Iniciats els tramits per constituir-lo
•^l 30 d'octubre de !845. els primers
objectes hi ingressaren el 1846, procedents de les excavacions realitzades
^ Empúries per la Comissió i d'una
*^onacÍó de Joaquim Pujol i Santo,
"^na gran part del pressupost s'inver^^ en !a restauració i adequació del
claustre de Sant Pere de Galiigants,
proposat com a seu del Museu per

l'arquitecte Martí Sureda i Deulovoi,
que el restaura. S'obrí al pLiblic el
dia de Sant Narcts de 1870.
El Museu fou ¡a principal i la mes
vigent de les actuacions de la Comissió de Monuments. I taiiibé la que ha
tingut una major durada. En son la
prova viva dos deis museus actuáis de
la ciutat de Girona: TArqueológic de
Sant Pere de Galiigants, actual seu a
Girojia del Museu d'Arqueologia de
Catalunya, que manté com a nucli
inicial la coMccció arqueológica reunida per la Comissió de Monuments;
i el Museu d'Art, que aplega els fons
artistics de l'antic Museu Provincial
junt amb els del Museu Diocesá. Alt r a m e n t , la biblioteca del M u s e u
d'Arqueologia de Catalunya a Girona
disposa d'un iniportant i valuosíssim
fons ande: la biblioteca de la Comissió de Monuments, que inclou bona
part de la de Francesc Monsalvatje i
Fossas, historiador i vocal de la C o missió, que fou donada pels seus hereus l'any 1917.
Algunes de les mes importants
iniciatives de la Comissió de M o n u ments de Girona, que arrenquen del
segle XIX, tingueren concinuVtat en

Les primares excavacions sistematiques a Empúries foren realitzades
per la Comissió de Monuments entre
1846 i 1847. Des d'aquesta data fms a
la definitiva represa de 190S per part
de la Junta de Museus de Barcelona,
es configura l'exceLlent coLlecció
emporitana del Museu de Sant Pere
de Galiigants: la Comissió comprava
sístemaricament tots els objectes que
li eren oferLs procedents d'Empúries.
N o s'aturaren a pensar que d'aquella
manera es fomentava respoliació del
jaciment. Calía alguna altra solució,
que no saberen trobar. Pero cal teñir
present el fet que e! museu era concebut com una coMecció mes, només
que de titularitat pública. Joaquim
Pujol i Santo, Joaqium Boter i Sisó,
M a n u e l C a z u r r o , Josep Pascual i
Prats, per exemple, tots ells conservadors del m u s e u , foren destacats
coLleccionistes privats. Perduda tota
relació amb el que es feia a Empúries,
llevat d'alguna visita ocasional, no fou
ñ u s niolt mes tard q u e hi b a g u é
planys per la desvinculació de Girona
respecte del conjunt eniporítá.
El cas d'Ullastret és diferent. Aquí
la causa de la situació fou seguramcnt
la manca d'empenta: ja el 1905 íngressá al museu una fusaiola procedent del puig de Sant Andreu. La
identificació del gran jaciment tingué
lloc, p e r o , l'any 1 9 3 1 , en q u é en
dona avís Lkiís Pujo!, de l'Escala,
membre d'amics de l'Art Vell. En tot
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1836 Decrets de Desamortització de Mendizábal.
1844 13 de juny, creació de les comissions provincials de monuments Histories i Artístics. 20 de juliol: nomenament deis dos
primers vocals de la Comissió de Monuments de Girona.
1845 La Comissió de Monuments de Girona inicia el procés de crea-ció del Museu Provincial. Els primers ingressos es realitzen el
1846. El Museu s'instal-la provisionalment a l'InsIJtutVell.
1848 Amb el fons provinents de la Desamortització, creació de la Biblioteca anomenada de l'lnstitut. El !855 esdevé Biblioteca Provincial.
1870 Obertura al púbtic del Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts
de Girona, instal-lat en el claustre i sobreclaustre de Sant Pere
deGalligants.
1893 Creació del museu d'Antiguitats d'Olot. Será obert al públic el
1905 com a Museu-Biblioteca d'Olot.
1895 Darrer número de la Revista de Gerona.
1908 Inici de les excavacions de la Junta de Museus de Barcelona a
Empúries.
1918 L'Aixiu d'Hisenda de Girona és transferit a l'Arau de la Corona
d'Aragó.
1919 Creació del Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
1920 Creació del Museu Cau de la Costa Brava.
1929 Creació de l'entitat privada Amics de l'Art Vell, que entre aquest
any i 1935 realitza 39 intervenclons a les comarques de Girona.
1930 La Diputado finanga la restaurado deis Banys Árabs.
1932 Inaugurado de la Biblioteca Municipal de Girona, a les actuáis
Sales Munidpals d'Exposició, És clausurada el 1938,
1934 20 de marg: Llei del Seivei de Biblioteques, Arxius, Museus i Patrimoni Historie, Artístic i Científic de Catalunya. 3 de juliol: Llei
de Conservado del Patrimoni Historie, Artístic i Científic de Catalunya.
1935 Creació del Museu deTossa.
1936-1938 Actuació de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueológic.
1942 Inaugurado del Museu Diocesá de Girona, createl 1935 (obre
al públic el 1952).
1946 Fundació del Instituto de Estudios Gerundenses. Primer número dels^ns/es (des de 1979, Annaís de l'lnstitut d'Estudis
Gimnins).

aquest hipse no iii lia constancia de
cap activitat de la Comissió en rclació
amb Ullastret, indret enclavat en una
comarca de gran riquesa'arqueológica
i monumental. La seva excavació no
comenta fins al 1947.
La Porta Ferrada fou objecte d'un
informe de h Comissió signat per
Emili Grahit i Manuel Almeda el 30
de t^ener de 1896. La seva restauració

1947 Inici de l'excavació de! puigde Sant Andreu (Ullastret). Eljaciment és comprat per !a Diputado de Girona i el Museu Monográfic createl 1961.
1951 Inaugurado de ta Biblioteca Provindal a l'edifid de l'Hospid (actual Casa de Cultura).
1952 Creado de l'Arctiivo Histórico Provindal, a l'lnstitut Vell. El 1963
és traslladat a la Casa de Cultura.
1955 Primer número de la nova Revista de Gerona (des de 1976, Revista de Girona).
1957 Creació de! Servei Técnic d'lnvestigacions Arqueológiques de la
Diputado de Girona.
1966 Inaugurado de la Casa de Cultura de Girona i celebració del II
Congreso Nadonal de Bibliotecas. Creació del Servei de Conservado i Catalogado de Monuments de la Diputado de Girona.
1972 Creado del Patronato de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de la Provinda Marítima de Gerona, vinculat al Servei Técnic
d'lnvestigacions Arqueológiques,
1982 Creació de la Xarxa de Museus Locáis i Comarcáis de Catalunya.
1983 Inaugurado de l'Arxiu Historie Comarcal de Santa Coloma de
Farners, el primer de la xarxa d'arxius comarcáis de les comarques de Girona.
1985 Obertura de l'Aodu Historie de Girona, Llei d'Arxius. üei del Patrimoni Historie Espanyol. Fundació de l'Associació d'Arxivers
de Catalunya,
1986 Inaugurado de la nova seu de l'Arxiu Municipal de Girona a l'lnstitut Vell.
1989 Fundació de l'Assodadó de Museólegs de les Comarques de Girona. Pnmer Congrés Cátala de Museus Locáis i Comarcáis (Arbúcies-Olot),
1990 Uei de Museus. Derogado de la Xaoca de Museus Locáis i Comarcáis.
1992 Creació del Centre d'Arqueologia Subaquática de Catalunya
(CASO, amb seu a Girona,
1993 Uei del Patrimoni Cultural Cátala. Llei del sistema bibliotecari de
Catalunya.
1994 Creació del Sen/ei d'Atendó ais Museus, amb seu a Pedret.
1999 Segon Congrés Cátala de Museus Locáis i Comarcáis (ArtJúciesGírona-Olot-Ten^ssa).

la van dur a tcrnie els Amics de l'Art
Vell el 1931.
Aquesta endtat, que s'havia fundat
el 1929 a Barcelona, realitza diverses
restauracions i una important casca de
control i subscitució de les institucíons publiques. Fou ia primera parricipació privada de volada en casques
de protecció de patrimoni. El 1935
tenia a les comarques de Girona 113

socis, entre els quals hi havia diversos
vocals de la Comissió de Monuments
i de la Comissió dei Patrimoni Artísdc i Arqueológic que actuá en temps
de guerra.
Entre 1929 i 1935. els Amics de
FArt Vell realitzaren a casa nostra un
total de 34 actuacions, com les restauracions de !a Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guixols (1931) i del claustre
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de Breda (1932) i TexTavació i resc^iuració de la muralla romana d'Empúries (1933-1934). A títol de comparad o , entre 1914 i 1925 el Servei de
Catalogació i Conservació de M o n u ments de la Mancomanitat, abocat a
tasques de catalogació, només restaura
el portal de Santa Caterina, a TorroeUa de M o n t g r í , i la D i p u t a d o , eis
BanysÁrabsdl930.

La República
i la Guerra Civil
Malgrat la brevetat del període república (i mes si consideren! els mesos
transcorreguts entre els fets d'octubre
de 1934 i la victoria del Front Popular
de gener de 1936), en aquests anys
fou molt important l'aprovació de liéis
(i sobretot el seu esperit) destinades a
la protecció del patrimoni cultural.
Peí que fa al Govern de la R e p ú blica, e! text legislatiu mes remarcable
de! període és la Ley del Patrimonio
Artístico Nacional (de 13 de maig de
Í933) promoguda peí Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
La Generalítat de Catalunya, per
la seva part, i des de la Conselleria de
C u l t u r a encapvalada per Ventuní
Gassol, impulsa la Lid de Conservació del Patrimoni Historie, Artístic i
Científíc de Catalunya (de 3 de juiiol
de 1934) i la Lleí del Serve¡ de Biblioteques, Arxius, Museus i Patrimoni Historie, Artístic i Científíc de
Catalunya (de 20 de mar? de 1934).
El primer deis textos legáis indicaba, entre altres dísposicions, que la Direcció General del Patrimoni Historie,
Artístic i Científíc podría confiscar
(per tal de ser lUurats a l'arxiu, bibliot^eca o museu que determines) els imniobles i objectes mobles que estigues'^in en possessió de les corporacions i
•^ntitats, tant les dvils com les edesiast^'qnes, aixi com deis particulars, i que
" o li fossin notiíicats en el transcurs
d un període de sis mesos.
Respecte a la segona de les liéis
esmentades, s'ocupava d'organiczar

Treballs d'excavació al Puíg de Sant Andreu d'Ullastret, el marg de 1961.

I'estructura i les competéncies del
que seria un Servei dividit en cine
seccions: Biblioteques, Ai-xius Documentáis. Museus. MoiiLiments i Exea vacio ns.
Poca transcendencia va poder teñir aquest marc legislatiu en les actuacions sobre el patrimoni cultural
de les comarques gíronines. Les actes
de la Comi-ssió Provincial de M o n u mentos recullen, l'any 1931, la comunicado de Josep Ansesa on manifestava l'autorització (atorgada peí
Ministeri d'lnstrucció Pública) per tal
de desmuntar les restes del claustre de
Sant Francesc (carrer Non) amb l'objectíu de reconstruir-lo a S'Agaró.
També el mateix any continuaven les
obres de restauració deis Banys Arabs,
l'Estat destinava 80.000 pessetes a la
consolidació de les ru'ínes de Sant
Pere de Redes i la Diputació de Barcelona regalava, amb descinació al

Museu de Sant Pere de Galligants,
una copia de FEscolapi trobat a Empúries.
La c o m u n i ca c i ó a 1' a 1 ea I d e
d'Ullastret per tal que suspengiiés tots
els permisos de sostraeció de pedra o
térra de la zona d'eniplai^ament del
poblat ibéric evidencia que almenys
fms a l'any 1932 aquesta devia ser una
práctica relativament corrent.
L'informe favorable per tal que
l'església de Santa Cecilia de Molió
fos declarada nionument historie nacional, la comunicado a Talcalde de
Roses indicant-li que en les obres de
demolició de la Ciutadella es tingues
cura de respectar la seva porta d'entrada, o rexigeneia al propietari de
l'Abadia de Vilabertran que paralitzés
les obres fms que no disposés de la
deguda autorització son algunes de
les actuacions de la Coniissió Provincial durant els anys 1933-1935.
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Llegendes del Montse^^

..

El museu etnológic del Montseny -la Gabella-, a Arbúcies,

La Guerra Civil
Disposem de tres elements chuí L]ue
ens permeten conéixer anib relativa
precisió els avatars soferts des del primer dia peí patrinioni cultural giroiií
en e! període de la sublevació militar
de 1936-1939. Ens referim a les actes
de la Comissió de Patrimoni, l'informe mecanoscric de 5 pagines (de
12/06/1939) redactat per Agustí Duran i Sampere i ritulat E\ Depósito de
Aidiiws de Ceioíhi i Tarticle de Francesc Riuró «La Iluita per la salvaguarda del patrimoni artístic».
De seguida, el 22 de JLiliol de 1936,
es va constimir la Comissió del Patrimoni Arrísric i Ai'queológic de les Comarques Gironines, presidida per Miquel Santaló {que de fet substituía
l'antiga Comisión Provincial de Monumentos), amb un triple objectiu: conéixer millor e! resultat d'algunes actuad o ns extremistes sobre ediílcis
religiosos i particulars que contenien
obres d'art, intei-venir en alguns immobles religiosos que havien estat ocupats i
presentaven riscos en la seva integritat i
procurar que els béns amb valor historie, ardstic o arqueologic intervinguts
peí Comité de Confiscacions fossin ti-amesos a la Comissió de Pan'imoni.

Les actes de la Comissió i el tesrimoni de Francesc Riuró indiquen
que en els primers mesos Tactuació
d'aqLiest ens fou delicada i conflicdva:
des d'evitar reliminació deis altars de
la catedral (almenys els de mes valor
artístic) fins a aconseguir desallotjar
de vehicles l'església de Sant Feliu,
converrida en garatge peí Sindicat de
Transports, tot i que no s'aconseguí
recuperar la capella de Sant Nicolau,
ocupada peí Sindicat de la Fusta.
No menys delicat fou el tema de
l'exploració, exigida peí Comité de
Confiscacions, del sepulcre de Sant
Narcís. Esdevinguda el dia 12
d'agost de 1936 amb presencia d'autoritats, metges i técnics, s'extragueren del sepulcre els elements de valor arqueologic. Dos dies mes tard, i
contravenint les ordres del coniissari
general, les despulles foren exposades a les actuáis sales d'exposició de
la Rambla de la Llibertat.
A Girona encara, la Comissió intervingué en el desmuntatge de l'orgue de la Catedral i en el rebaixament
deis murs del cor, en la breu represa
de les obres {a partir de setembre de
1937) del passeig Arqueologic i en ei
trasUat deis sis apóstols que encara restaven a la porta del inateix nom a la

catedral: en l'intent, quatre de les estatúes quedaren totalment esmicolades.
La Comissió va teñir éxit en la recuperació d'elcments patrimonials
procedents de la Bisbal (Sant Miquel i
la Verge gótica), Cruilles (majestat i
retaule), Púbol, la Pera (retaules),
Sant Jordi Desvalls (imatges barroques), Sant Joan les Fonts (majestat),
Montagut, Besalú, etc., i no va poder
evitar que a molts municipis (la Bisbal, Canet d'Adri, Santa Pau, etc.) es
perdessin per sempre diferents elements vinculats al cuite liti'irgic.
El febrer de 1937 ( just un any
abans de la seva desaparició) la Comissió va teñir temps encara de seleccionar
les peces (entre elles el Tapís de la Creado o l'estátua de Carlemany) que van
figurar en la gran exposició d'art cátala
medieval aljeu de Paume de París.

El patrimoni
documental
L'informe de Duran i Sampere en relació amb els araus de Girona en época de guerra permet saber la situació
deis fons documentáis gironins. Lautor afirma que els treballs de protecció
varen anar a carree d'EHes Serra i Rafols, amb Tajuda de Félix Gambús, i
que no es pogué comen(,-ar a treballar
fins al mes de maig de 1937, quan ja
«muchos archivos parroquiales y monacales habían sido destruidos».
Ledifici que es va habilitar fou la
casa Falló, contigua i comunicada
amb el Palau Episcopal. Els mes de
mil metres de prestatges údls (el juny
de 1939) varen servir per acollir part
de rAi"xiu de la Catedral (amb documentado procedent deis monestirs
d'Amer, Roses, Osor, Ulla i Breda) i
el de la coMegiata de Sant Félix (mes
de L6Ü0 volums i Iligalls i mes de
4.5UÜ pergamins).
A can Falló s'hi acabii dipositant
també el fons notarial. histaMat amb
molt peques garanties de segLiretat a
la Casa Vinyes, actual Palau de la Diputado, va haver de ser trasUadat
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PER50NATGES

Joaquim Pía i CargoKGirona 1883-1978}

^ ^ ^ ^ ^ ^

de Monuments. L'any 1950 va ser elegit
académic corresponent de la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, i el
1979 cronista oficial de la ciutat de Girona. Publica mes de dos centenars d'artides i els Ilibres La Biblioteca de la Catedral de Gerona desde su origen hasta la
imprenta (1947) i La cultura a Girona de
l'Edat Mitjana al Renalxement {1979).

Corresponent de la Real Academia de Bellas Artes (1927) i de la Rea¡ Academia
de la Historia (1946), vocal de la Comissió Provincial de Monuments des de
1927 i secretan d'aquesta institució durant molts anys, soci fundador -tresorer
primer i vicepresident després- de l'lnsti^^^ d'Estudis Gironins, cronista oficial de

l|^^^^V^
^i||||^.
1^.

la ciutat de Girona, Joaquim Pía i Cargo!
esdevingué una de les personalitats mes
destacades de la vida cultural gironína.
Des de la seva incorporado fou el principal impulsor de la Comissió de Monuments i el divulgador de les seves activitats. Prolífic escriptor, especialment sobre temes gironins,
d'entre la seva abundosa obra destaquen, en el camp del patrimoni
cultural, els volums de la Biblioteca Gerundense de Estudios e Investigaciones, el Catálogo de ¡as obras de pintura y escultura existentes en el Museo Provincial de Gerona, de 1932, i Com;s;on Provincial de Monumentos de Gerona. iJti siglo de actuación
(Memoria), de 1948-1950, primera síntesi histórica detallada de
les activitats de la Comissió de Monuments de Girona.
J a u m e M a r q u é s i Casanovas (Sant Martí Vell (Madremanya), 1906-Girona, 1992).
Ordenat preveré el 1929, un any després obtingué el títol de doctor
en dret canónic. El 1939 va ser nomenat membre de la Comissió de
Liturgia i Art Sagrat i el 1947 va obtenir la condició de canonge, secretari capitular, arxiver de la Catedral de Girona i director del Museu
Diocesá. Fou president (1964) de !a Comissió Diocesana d'Art Sagrat i responsable des de 1965 de l'Antiu de la Diputado de Girona.
L'any 1974 va ser nomenat deiegat diocesá deis Aixius Edesiástics i
el gener de 1979 cronista oficial de la ciutat de Girona. Publica mes
d'un centenar d'artides i deis seus Ilibres cal destacar El Beatus de
Gerona (1962;1976) i els quatre volums Girona Vella (1 i II), Indrets
de Girona i Casáis de Girona.
Lluís B a t l l e i Prats (Girona, 1909-1983).
Doctor en filosofía i lletres. D'engá de 1939 va dirigir l'Arxiu Municipal de Girona, activitatque compagina amb la docencia a l'lnstiíut
de la ciutat. Membre fundador (i secretan) el 1946 de Tlnstltut
d'Estudis Gironins, fou nomenat académic corresponent de ía Real
Academia de la Historia de Madrid i vocal de la Comissió Provincial

quan el juny de 1937 la Comissarki
a'Ordre Public va reclamar l'ús
d aquell immoble. Els protocols posteriors a IHOO es diposicaren en una
sala de la coMegiata de Sane Feliu.
Arxius monacals (convent del Carme

M i q u e l O l i v a i Prat(Girona, 1922-1974).
Arqueoleg de camp per vocació i per formado, bon coneixedor del tenitori i de la geni de les nostres comarques i ben conegut per aquesta,
Miquel Oliva i Prat és, juntament amb Uuís Pericot, Francesc Riuró i
Pere de Palol, una de les figures capdavanteres de l'arqueologia gironína. Conservador (1943) i director (1961) del Museu Arqueológic Provincial, professoruniversitari a Girona i a Barcelona, vocal de la Comissió de Monuments i de rinstJtut d'Estudis Gironins, conseller de
Patrimoni, des del seu cáirec de director del Seivei Técnic d'lnvestigadons Arqueologiques de la Diputado (1957) desplega una frenética
activitattaní en el camp de l'arqueologia i els museus (penseu en els
jaciments i el museu d'Ullastret, l'obra de la seva vida, i el museu de
Sant Pere de Galligants) com en el del paüimoni historicoartístic (des
de la Ciutadella de Roses a les fortaleses i petites esglésies romániques
disperses pe! país, passant pertots i cadascun deis nostres munidpís).

Enríe Mirambell i Belloc (Girona, 1922).
Doctor en filosofía i lletres (secdó d'história), facultatiu d'Aixius i Bibiioteques. Va dirigir la Biblioteca Pública de Girona del 1949 al 1987. Va trasHadar la Biblioteca, ubicada a l'lnstitut
Vell, a l'Antic Hospid, edifid que es convertí en Casa de Cultura, i la va transformar en un veritable centre de lectura.
L'any 1952 se li encarregá la direcció
de l'Arxiu Historie Provincial, de nova
creado. Després de reunifícar els fons
documentáis dispersos i desorganitzats, aquests s'ubicaren a la Casa de
Cultura. L'any 1987 fou nomenat cronista oficial de la ciutat de Girona. De les seves publicacions destaquem la Historia de la impremta a la ciutat de Girona (1988) i el
Repertono de índices (1976).

de Girona, del priorat de Cerviá, de
les Bernardes del Mercadal, de Sant
Daniel de Girona i de Sant Vicení; de
íiesalii), patrimonials (casa Caries,
casa Füixa, Camps i Vilahur) i de diverses institucions (Pia Almoina, Se~

minari, Comptadoria d'Hipoteques,
etc.), així com els fons notaríais, parroL"iuials i !a documentació de la
Comptadoria d'Hipoteques de la Bi.sbal d'Empordá, s'aplegaren també al
dipósit ubicat a can Falló.
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TEXTOS

La Comissió de Monuments de Girona vista per Josep Pía

La falta de diners I la composició natural de la Comisión Provincial
de Monumentos, en la qual es refugiaren, durant decennis i decennls,
No sol ser habitual que un organlsme encarregat de vetllar pei
alguns emdits auténtics i altres potser no tant, si mes no molt provlnpatrimoni historie siguí objecte de curiositat literaria mes enllá deis
cians, ha fet que aquest organlsme hagi tlngut, en general, escassa estreballs erudits o d'investigació que l'esmentin. Pero la Comissió de
timado. Ha estat un organisme passiu, pero potser no podía ser de
Monuments de Girona no s'escapá de la fina obseivació i de la valocap altm manera, atesa l'absoluta falta crematística de possibilitats. El
rado de Josep Pía:
provincianisme consisteix, en definitiva, en una falta de passió, d'entuL'entrada en aquest claustre significava la penetrado en un or- siasme, en una passivitat. L'organlsme ha estat critlcat i parodiat. No
ganlsme anomenat la Junta Provincial de Monuments. organlsme sé pas si ríhi ha per a tant, sobretot pensant que aquest nucll ni tan
provincial I venerable, dedicat a presidir, des de felá anys, la succes-sois fia tingut a Girona un local propl per a reunirse els seus compcy
slva i Implacable mina de la monumentaíitat provincial. En e/s claus-nents i parlar. Ha estat una fantasía, una irrlsorietatprovlnclai [...}
tres, la Junta hi tenia Instal-lat un considerable magatzem, un brlc-aLa Comlsló Provincial de Monumentos és un organisme d'Estat que,
brac d'objectes diversos, alguns de positlu valor, anomenat Museo per falta de diners, bagué de trobar en la Diputado Pmvincial una ajuda,
Provincial. (Girona. Un Ilibre de records. Obra Completa, 3, pag. 207. certament magra, pero real. Aqueste mateixa pobresa d'estat ha prodúít
Barcelona, Destino. 1972).
a Girona un íenomen positlu i agradable, consistent en aixó: que una
Amb un punt de subtil ironía, pero amb un to imlnentment ama- gran part de les coses trobades en aqüestes ierres son propietat de la
ble I Indulgent, Pía fa evldents algunes de les contradiccions de la Diputado Provincial, perqué fou aquest organisme els qui les paga o les
Institució, fonamentalment la manca gairebé absoluta de recursos obtingué pels concursos o premis que dona. [...] Després del que acabo
(que de mica en mica deixa en ben poca cosa la innegable bona vo- d'escñure, no em veurla pas amb forga per a fer una parodia i encara
menys un atac a la Comisión Provincial de Monumentos. Treballant a
luntat i predisposlcló de la major part deis seus components). la
manca de torga executiva i el menysteniment amb qué era considera-través de decennls i decennis nefastos, desproveJts de finieres general,
sense ni un dau, sense la menor col-laboració de la gent -en l'actualitat
da, tantpelspolítlcs com perla societatdelseu temps:
Tmc una vaguísslma noticia del que ha fet per Girona la Comisiónla situado és molt diferent-, ha fet una obra de íormigueta, si voleu mes
Provincial de Monumentos. Aquest fou un organlsme de l'Estat I de laavlat passiva: ha anat recollint i suscitant tot el que ha pogut, que ha
Diputado Pmvincial. A ÍEstat, se 11 oconegué la creado d'aquest or-acabat per formar, amb el pas deis anys, un volum considerable. Ha esganlsme a totes les provínoles, del qual formaren part, a Girona, elstat una obra feta amb un esperít pmvlnciai Sí És exacte. Ara: el mes
emdits mes conspicuament vells de la dutat I del país; ara: el pres- normal hauria estat no fer res. (...] Aquells emdits que han estat quallfisupost de ÍEstat per a Belles Arts fou, durant anys i anys, absoluta- cats de camnclons i pmvinclals, alguna cosa feren. Amb una constancia
mentgrotesc. Ni un céntim. ¿Qué havien de feraquells pobres sen- admirable recolllren el que pogueren, el que s'anava trobant.
yors erudits, llegits I coneixedors del país, si no tenlen diners ni per a
remoure una pedra? La Comissió visque d'algunes magres delxdiles{La Girona del meu temps i la (favui (En la'inauguradode la Fontana d'Or).
Obra completa. 32, pág. 569-572. Barcelona, Destino, 1977).
de la Diputado provincial -ben poca cosa, evidentment. ¡...]

La Dictadura

transformats. Les análisis d'elenients o

d'intercs indubtable i quantitat d'estu-

successos contemporanis eren obvia-

dis diversos de caire artístic o historie

La postguerra suposa un fre cultural

des. N o obstant aixó, a les postres co-

d'aquest patrimoni. Altres tipus de pa-

de primer ordre i una liquidació de

marques van sorgir uns fars culturáis

trimoni, com ara l'etnológic, eren co-

tot el moviment cultural precedent.

que mantingiieren la flama deis estu-

neixements secundaris. A ningú se li

S'iniposá una cultura dirigida i nia-

dis locáis: ens referini ais centres o

acudia parlar de patrimoni natural,

nyaga aí régiiii. El canip del patrimo-

instituts d'estudi. Cal pregiintar-se per

científic o tecnic. El patrimoni, potser

ni no fou ditL'rcnc. L'actuació duta a

que en un article sobre el patrimoni

inconscientment, eren només els ves-

ternie en aquest periode va ser pobra.

donem relleváncia a aquest tipiis de

tigis artístics deis nostres avantpassats

sobretot en els primers anys, el temps

centres. La resposta rau en el fet que

(arquitectura, pintura, escultura...).

de l'autarquia. Evidentment la ctira

aieshores no hi havia unes polítiques

Per altra banda, conceptes com gestió,

peí patrimoni no era una prioritat i

de gestió ni de conservació del patri-

ús social i sociaützació o democratit-

menys si podía ser emprat per allun-

moni ben defmides, ni tan sois hi ha-

zació del patrimoni, que comení^aven

yar-se del discurs oficial. Per tant els

via un concepte de patrimoni tal com

a difondre's a Estats Units o a l'Europa

estudis locáis, q u e p o d i e n

parlar

l'entenem ara. El que hi havia era ac-

occidental després de la 2a Guerra

d'identitats diferents a la unidad de des-

tuacions puntuáis de restauració de

Mundial, aquí no eren ni tan sois pcr-

tino Cfj lo uiiii^crsal, eren bandejats o

restes arquitectóniques, pictóriques...

cebuts: es continuava tractant el patri-
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moni de manera descriptiva i formal,
amb mal dissiniulades connotacions
románriques, com si esdgiiéssim al final del s. X I X o comcnt;ament del
XX. De fet la idea del patrínioni com
a disciplina, Cí)m un plantejanient integral, ens arriba amb la democracia,
com veurem.
Aleshores entendrem la importancia deis insticiits d'estudis per al nostre
patrinioni. Aquests eren els únics centres que atenien alguna faceta del patrimoni, básicanient la d'investigacíó.
Així, Tany 1946 es crea Tlnstitut d'Estudis Giroiiins, ;il qual seguiren I'lnstituc d'Estudis Empordanesos, el Centre
d'Estudis Comarcáis de Banyoles i el
Patronat d'Estudis Histories d'Oiot. El
primer president de Tlnstitut d'Estudis
Gironins fou Tomas Carreras i Artau,
que fou també regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Barcelona i a qui deveni Timpuls per a la creació del M u sen d'Arts i Tradicions Populars i del
Musen Etnológic de Barcelona, que
propugnaren Violant i Simorra i August Panyelia. La consolidació de l'acció deis instituts d'estudis va arribar el
21 de desembre de 1962 de la ma de
la Diputado de Girona. amb la creació
del Patronat Provincial de Cultura
Francesc Eiximenis.
Deis primers anys del fi'anquisme,
a banda de la iniciativa ciutadana deis
centres d'estudis, s'ha d'assenyalar
Pacció de l'Església sobretot en el
camp deis museus. Les decades deis
40 i els 5(1 es crearen el Musen Uiocesa de Girona, el Musen-Tresor Parroquial d'Olot i el Musen-Tresor de
la Cátedra! de Girona. També van
néixer altres centres patrimonials per
iniciativa administrativa municipal,
provincial o estatal, pero sempre circumscrits a les grans poblacions gironines. Bons exemples d'aquest Ueuger
despertar deis anys 50 son la creació
per fu-es de 1951 de la Biblioteca
Provincial de Girona o. Tany següent.
ía de l'Arxiu HÍstC)ric Provincial a
' antic institut del carrer de la For^a.
També s'intenta donar un impuls al
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La sala d'investigadors de l'Arxiu Municipal de Girona.

món de les bibliotcqucs amb el centre coordinador de bibÜoteques, ñascut fany 1954. Peí que ía a la política
de creació de museus o de redefinició
de colleccions ja existents, Tactivitat
va ser feble; els anys 40 s'inauguraren
el Museu d'Art Modern d'Olot i el
Musen de l'Emporda de Figueres,
mentre que ais anys 5ü, Salvador Ciaret exposava permanentment la seva
coMecció d'automobils.
Una altra iniciativa transcendental
per a la difiisió del patrimoni gironí.
basicament de la seva investigado,
fou l'aparició l'any 1955 de la R.LVL<UI
de Giroiid. que recolHa la cap^'alera de
l'antiga publicació del mateix nom
editada a final del segle XIX. La Reinita és un bon censor de l'evülució
del concepte de patrimoni a casa nostra. Els árdeles sobre aquest tema que
s'hi han publicat son innombrables,
pero filis a l'any 1977 (núm. SO), cap
no incorporava la páranla 'patrimoni'
en el seu títol. L'mtroductor del mot
fou Pere Freixas, amb "Participació
de la joventut en la restauració i conservado del patrimoni arquitectonic».
Aquest article és signiticatiu per la

seva temática (participació en el patrimoni) i perqué representa l'arribada d'una nova generació d'especialistes en patrimoni, que van prendre el
relleu a cronistes de la talla de Pía
Cargol i d'altres.
Els anys 60 i el primer lustre deis
70, que van estar marcats per la b o naní^a económica del dcsiwollo i del
boom económic, van ser escenari de
noves inversions en restauració i conservado i en la creació d'alguns centres patrimonials d'indubtable i m portancia per ai d e s e n v o l n p a m e n t
posterior del patrimoni a les nostre.s
comarques, tant peí que ía a conservació com a investigado i difusió.
Ens reíerim al Servei d'Invesdgacions
A r q u e o l ó g i q u e s de Girona {creat,
pero, l'any 1957, dirigir per Miquel
Oliva i Prat i avui integrat al Museu
d'Arqueologia de Catalunya), al mateix Patronat Eiximenis i al Museu
d'Art de Girona (1979).
Aquest període va estar marcat per
l'acció decidida d'una in.sdtució, la Diputado de Girona. que impulsa una
acrivitat considerable de restauració de
monuments, que seria massa llarg de-

• > R L V I S T A i)i CílltONA

c»

236

¿ I NUM. 2ÜO M A R ; - I U N V

2000

EL PATRIMONI CULTURAL

Q u a n t l'art van sorgir una serie
d'miciatives niuscístiques: Musen Dalí
de Figueres (1974), Musen Aragay de
Breda, Musen Perrot-More i Museu
d"Art de Girona.

La Ciutadella de Roses.

tallar. També va assiiniir la responsabilitat d'excavacions arqueológiques
coin Ullastrcc, el conjunt de la Ciutadella de Roses, el Puig R o m , el poblat
ibéric de Sant Julia de Ramis, diferents
derelictes, l'Arbreda... Va crear museus
com el d'Ullastret (1961) i va adquirir
la farmacia de Llívia (que anys mes
card va esdevenir inuseu), sense oblidar
la creació del Patronat Francesc Eiximenis. la Rivisin de Giivna i del Ser\'ei
d'Arqueologia, ja esmentats.
Realment era un despertar en les
polítiques de patrimoni.
També cal esmentar una curiositat:
el 17 d'abril de 1973 es publica al
BOE un decret del Ministeri d'Educació i Ciencia peí qual es creava el M u seo de Gerona. Aquest maseu s'organitzava en seccions: una de belles arts,
una altra d'arqueologia i una d'arts i
cüstunis populars; una concepció clássica que mai no va veure la llum.
Dues accions mes marquen el redrei,~amenc del m ó n de! patrimoni a
les nostres comarques: la realització
del II Congreso Nacional de Bibliotecas, que va teñir lloc a Girona entre
els dies 3 i 8 d'octubre de 1966, i la
publicado a la Revista de Girona, el
mateix any, del p r i m e r fascicle del
Catálogo de las inomiincutos de ¡a pro-

viuda de Gcroiiii, elaborar per Miquel
Oliva Prat. Anteriorment, el 1962. !a
Diputació ja havia publicat un Catálogo Momiiiicutal de la Provincia, a cura
de jaumc Marqués.
A partir deis anys 70, aquest redre<^ament es va estendre a la societat
civil, a les administracions municipals
i a d'altres ámbits del patrimoni, com
el natural. Així, l'any 1970 es crea la
Mancomunitat de la Garrocxa per a la
defensa i protecció del paisatge i els
tresors volcanics, i el 1971 la junta
Assessora del Patronat de la Muntanya del Montseny, que son els antecedents immediats deis actuáis pares.
L'Església també va crear un seguit
de museus parroquials (Sant Juan de
les Abadesses, Castelló d'Empúries...)
i els ajuntaments van comentar a incorporar els museus en els seus dissenys de polítiques culturáis (Torroella
de Montgrí, Palafrugell, Girona...). A
niveli ciutadá va aparéixer l'Associació
Arqueológica de Girona (1973), de la
nía dejosep Canal, impulsora deis estudis i la recuperado de nombrosos
jaciments del paleolític. De tét, durant
eis anys 70 l'Associació i el Servei
d'Arqueologia van liderar el millor
inonient de les nostres comarques en
aquest camp.

Aquest renaixement del patrimoni, pero, estava encara allunyat de les
avantguardes teoriques que doniinaven Europa i els EUA en aquells anys,
que portaven a crear museus de barri,
museus de minories, ecomuseus, centres d'arC com a llocs de creació, pares
histories... Es generalitzava, per altra
banda, la idea que la cultura i la natura eren dues cares de la mateixa m o neda: es prenia consciéncia que el paisatge, sobretot el del Primer Món. era
un íet cultural. Tot aquest movinient
cristal-litza a niveli mundial amb la
creació de les Resei'ves de la Biosfera
l'any 1976 per part de la U N E S C O .
En Tambit deis pares catalans, la nova
filosofía s'aplicá tant sois al M o n t seny, que va esdevenir Reserva de la
Biosfera l'any 1978. Tanmateix, peí
que fa a patrimoni cultural es vivia
d'esqiiena a aquest iiou horirzó conceptual, i ja no parlcni de gestió integrada. Ais museus Iii arriba mes
tard, grácies a l'impuls del corrent

El Monestir de Sant Pere de Rodes.
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han perviscut i son testinionis del
nostre passat: etnológics, arqueológics. liistórics, artístics, naturals. cientítics, tecnics... Fins i tot els jardins
botánics son clement d'atenció deis
espccialistes en patrimoni. 1 a les nostres comarques n'hi ha d'excepcionals
{Mar i Murtra, Pinya de Rosa a Blanes, el de Cap-roig...).

Elsjardins de Cap Roig, a Palafrugell,

anomeiiat «nova niLiscologia» (Congrés I C O M de Lisboa, 1985).
L'explicació d'aquest retard es troba en el constrenviment cultural a qué
t^l franquisnie va sotnietre el país, amb
especial incidencia en aquelles socieCats que podien pi-eseutar realitats cultumls diíercnts; aixó téu que la tasca i
l;i finalitat principal del patrinioni i
deis centres que el guardaven o gesrionaven fos la recuperoció identitaria.
Una vegada assolida aquesta etapa, es
teien inevitables la m o d e r n i t z a c i ó
conceptual i de gestió i, paraMelanient, la professionaliizació del sector.

El període democrátic
A'iib ia democracia va arribar la deniocratització del patrimoni. Arxius,
biblioteques i museus es van estendre
per tot el territori, en un primer m o nient gracies a les respectives xarxes,
^Igunes - c o m la de museus- actual"lent derogades. També es restaura""en mes monuments que mai. Avui a
les nostres conrarques hi ha 70 m u seus, 42 arxius i 54 biblioteqties, i
s han restaurat multitud d'esglésies,
erniites, monestirs...
Es van conien{;:ar a entendrc com
'1 patrimoni tots aquells elements que

Els centres p a t r i m o n i a l s s'han
oberr a la societat, davant la necessitat
de justificar dia a dia la seva existencia
amb la presencia de públic o usuaris.
Fins i tot el sector patrimonial mes
elitista i burges. Tart. s'ha transformat
i popularitzat. Les exposicions i els
museus d'art son els mes visitats. Les
xifres de visitants del musen Dalí de
Figueres son considerables, i augm e n t e n si s'hi i n c l o u l'oferta de
ranomenat triangle dalinia, és a dir
Figueres, Púbol i Pordiigat. Les visites d'un museu com ei d'história de
la ciutat de Girona han estat especialment nodrides quan s'hi han ubicar
exposicions com ia de "L'época de les
catedrais», «L'época deis genis»... El
mateix ha succe'ít al Museu d'Art de
Girona, amb exposicions com la «De
FLandes a Italia». En aquesta eclosió
popular de Lart hem de teñir present
el seu prestigi social i el seu valor distintiu, i també Tesnobisme.
Ei patrimoni ara ja no és només
restaurado, conservació, invesrigació
i diflisió científica; és educació, divulgació al nivell mes basic. es rendibilització, és marqueting; és, en definitiva, g e s t i ó . Per tant s'ha i m p o s a t
progressivament la protéssionalització
deis responsables d'aquesta gestió.
Aqüestes funcions ja no es poden desenvolupar a cstones perdudes, com a
distracció, sino que requereixen especiiüització i dedicació, per tal d'esdevenir el servei públic que la societat
demanda. N o hem d'oblidar que fins
i tot el patrimoni de titularitat privada és un bé públic.
Aquest procés de protéssionalització, inherent a la deniocratització del
patrimoni {encara que a moka gent li

pugLii semblar contradictori), ha cristaMitzat a casa nostra amb la creació
de dues associacions sectorials de patrimoni: TAssociació d'Arxivers de
Catalunya (1985), amb íorta presencia de l'ámbit gironí, i l'Associació de
Museólegs de les Comarques de Girona {1989), que ha estat Lina de les
impulsores de l'Associació de Museólegs de Catalunya (1995). I també ha
acabat c r i d a n t J'atenció del m ó n
acadéniic. La necessitat d'una inforniació académica per a aquests tecnics
és obvia. A la regió de Girona, la flamant Universitat de Girona ha apostat decididament per aquest camp
amb la creació de l'lnstitut del Patrimom Cultural (1998).
La regeneració ha estat canalitzada
per les insdtucions publiques que administren i legislen aquest patrimoni.
La Diputació de Girona ha anat perdent el seu paper capdavanter, per cedir o comparar protagonisme amb els
ajuntaments i la Generalitat de Catalunya. D'entre els adminístradors gironins, la figura de Joan Saqués té
una significació especial.

El Museu d'Art de Girona,
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La Generalitat ha legislat tots els
caiiips del patrimoni: liéis de biblioteques, d'araus. de museus, de cultura
popular i associacionisme, llei niarc de
patrimoni...; encara, pero, queden
pendents importants decrets que regulin aqüestes liéis, com ara el de dipósits
de material arqueológic o el de personal tccnic i directiu deis museus.
C o n c e p t u a l m e n t , cal assenyalar
aquests anys com els de la generalització del terme «patrimoni integral». La
interacció entre home i medi, entre
cultura i natura, queda definidvament
sancionada a la Conferencia de R i o
(1992) sobre Medi Ambient i Desenv o l u p a m e n t , organitzada per la
U N E S C O . Aqufsta filosofía ha impregnat coLs els ámbits de la nostra societat, inciós el patrimoni. N o podrem
comprendre mai l'evolució cultura! si
obviem el seu entorn natural, i mai
entendrem la formació del nostre paisatge i de la nostra liistória natural si no
soni conei.xedors de l'acció de l'home.
El paper dinamic deis nostres centres gestors del patrimoni es palesa en
fets com Torganització de les primeres
Jornades d'Arxivística de Catalunya
(líjbes de Freser, 1987) i de les segones (Girona, 1991); en les jornades
d'hnatge i Recerca, que es realitzen
bianualment d'eni;a de 1990 a Girona; en l'organització del primer C o n grés Cátala de Museus Locáis i C o marcáis (Arbúcies i Olot, 1989) i del
segon (Arbúcies, Girona, Olot i Terrassa, 1999); o en !es Jornades d'Arqueologia de les Comarques de Girona, que es fan cada dos anys des de
1992, per esnientar alguns exeniples.
A la darreria del segle iiem d'incorporar nous conceptes i funcions deis
centres gestors del patrimoni. A tot el
que hem esmentat, heni d'ategir-hi la
seva funció com a recurs turístic. Les
administracions, especialment les locáis, han descobert en el patrimoni un
recurs per augmentar la seva oferta
d'oci cultural, en un període de creLxenient del turisme que consumeix productes culturáis o relacionats amb la

natura. Aixó explica també la proliferació d'ofertes patrimonials diferents a les
tradicionals: pares arqueológics, centres
d'interpretació... Alguns projectes ja
son realitat (com el Pare Arqueológic
de Serinya); d'alu'es encara no, quant al
seu tmctament com a pares (Empúries,
Ullastret, Roses, Sant Pere de Rodes);
i molts posen sobre la taula una problemática nova i molt polémica: els
centres de patrimoni, sense patrimoni. Aquests centres poden jugar amb
reproduccions o iniatges virtuals, que
poden teñir la mateixa efectivitat que
el patrimoni original, pero sense els
seus costos de conservado i emniagatzemanient. El niultimédia substitueix el patrimoni: el microfilm o ia
imattíe diu:italitzada. el d o c u m e n t .
Aleshores la relativització de l'original, la seva desmitificació están s e m des. La pregunta queda sobre la Caula:
cal c o n s e r v a r tot el p a t r i m o n i ?
Aquest és un ínterrogant que s'haura
de respondre en el segle XXL
Un altre concepte introduit a final
del segle X X és el de «valoració del
p a t r i m o n i » , i per p r i m e r a vegada
aquesta valorado no ho és només en
termes de servei cultural, sino en termes económics. L'objecte patrimonial té un preu de mercat, el manteniníent deis centres patrimonials té
un cost; per tant la seva producció no
és gratuita. I sobretot, ei patrimoni
comenta a teñir una demanda social.
Ei segle X X ha aportat notables
canvis a! nostre concepte de patrimoni. Hem passat de felitisme a la democratització. de! voluntarisme a la
professionalització. del menyspreu a
la valorado (encara insuficient, pero);
de la historia, l'arqueologia, els m o numents i les bellcs arts i les lletres al
patrimoni integral.

Joan Boadas
(Aixiu Historie Municipal de Girona).
Josep María Llorens
{Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona).
Josep Manuel Rueda
(Museu Etnológic del Montseny, La Gabella d'Arbúcies).

