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A Restaurats aquests claustres i reconstruít a sobre un pis,

sos, entre els quals, i sobretot els dan-ers anys, el fenomen turístic hi

s'hi troba actualment instaMat el Musen Provincial d'Anti-

té un paperreüevant. El turismo cultural ha integrateis museus entre

guitats. S'hi conserven acuradamentírsgmentsarquitectó-

els servéis de la seva oferta i actualment és un element decisiu per

nics molt notables, en especial una rica coMecció de capi-

estendre l'ús deis museus i del patrimoni en general a ampiis sec-

tells, i en el pis superior es pot veure un bonic monetari,

torsdelasocietat.

una coMecció d'armes i una altra de quadres".
«És una col-lecció interessant. La presentado i la il-luminació

No coneixem la quantitat de visites anuals que rebia el Museu
de Girona a final deis segle XIX. pero de ben segur que era un nom-

están bé. És meravellós que hi hagi textos en sistema Braille. La guia

bre molt reduít. L'any 2000, la xifra de visites al conjunt de museus

en anglas]...1".

de les comarques gironines es va estimar en uns 2 milions. L'incre-

El primer text es refereix a l'església gironina de Sant Pere de
Galligants. Prové d'una nota d'Antoni Auléstia publicada l'any 1884

ment que s'ha produít darrerament és importaní; probablement en
uns deu anys s'ha dobiat el nombre de visites.

en el Ilibre España. Sus monumentos y artes - Su naturaleza e his-

Encara que la quantitat de persones que rep cada un deis

toria. Auléstia, historiador i escriptor, era membre de l'Académia de

museus és molt diferent, una característica comuna és que els visi-

Bones Uetres de Barcelona.

tants procedents de l'exterior del territori constitueixen la part mes

La segona referencia és una part de l'opinió que expressa una

important del conjunt de visites a les sales d'exposició pennanent.

turista que visita el Museud'Art de Girona el 2001. És una dona que

No disposem de dades generáis precises sobre la procedencia deis

viu a Londres i que passa les seves va canees a la zona de Girona.

visitants deis museus de les comarques de Girona, Tot i aixó, la

Entre els dos textos ha transcon-egut mes d'un segle. Pertanyen

situado concreta d'alguns centres ens pot ajudar a comprendre

a dues persones de característiques diferents que visiten el museu

ramplitud del fenomen turístic en relació amb els museus. Per

amb unes inquietuds i uns interessos distints i en un marc de rela-

exemple, el 14% deis visitants del Teatre-Museu Dalí procedeixen de

cions personáis que no son les mateixes. Pero, sobretot. els dos tex-

Catalunya, el 18% de la resta de l'Estat, el 46% de la resta d'Europa

tos están separats perqué representen dos conceptes diferents de

i el 23% de la resta del món (Font: TMDF); una quarta part deis visi-

l'ús del patrimoni cultural i reflecteixen els canvis que s'han produít

tants d'Empúries procedeixen de Catalunya, una altra quarta part de

en els museus i en els tipus de persones que eís visiten.

la resta de l'Estat i la meitat son estrangers, especialment vinguts de

L'any 1884 només hi havia un museu a les comarques de Girona, el Museu Provincial d'Antiguitats i Belles Arts, que s'havia obert

Franga. Alemanya i Gran Bretanya (Font: MACE); la meitat de les
visites de l'exposició permanent del Museu del Cinema es fan en el

al públic el 1870. Actualment hi ha mes d'una vuitantena de cen-

marc del turismo cultural (Font: MCG.CTM); mes de tres quartes

tres. Aquest increment és degut a la intemcció de factors molt diver-

parts deis visitants de (es sales permanents del Museu Comarcal de
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Visitantsa Empúries,

la Garroba procedeixen de forad'aquesta comarca i de mes enllá de
les comarques circumdants {Font: MCGO).

Sense ser ei motiu principal d'atracció de la zona, molts centres
museístics teñen un paper remarcable com a elements complemen-

De fet. pero, per a moltes de les persones que visiten els

taris en l'oferta turística. En aquest sentit és recurrent parlar de

museus gironins la seva relació amb el patrimoni cultural no consti-

l'exemple d'Empúries, a l'Escala, que suma al seu indubtable interés

tueix el motiu principal de la tria d'una determinada zona per a la

patrimonial un exceMent emplagament al costat de la platja. La gran

seva estada de vacances o el seu viatge. En realitat. mes que de

difusió i coneixement internacional de la museítzació de l'espai ocu-

turisme cultural propiament dit es tracta d'un turisme que durant la

pat per les clutats grega i romana ha fet, fins i tot, que el municipi es

seva estada visita museus que es troben a la zona o que hi son pro-

plantegi la possibilitat de canviar el nom i passar-se a denominar

pers. Els museus constitueixen, mes aviat, un servei del producte

rEscala-Empúries.

turístic que, a la vegada, crea també altres servéis complementaris

En parlar de museus i turisme cultural cal fer referencia específi-

al seu entom (botiga, recorreguts peí tefrítori...), destinats especial-

ca, també, a Girona, on es concentra una oferta amplia i diversa, Els

ment ais visitants exteriors.

cemres museístics (Museu d'Art, Museu-Tresorde la Catedral, Museu

Peí que fa a l'atracció d'usuaris, sens cap mena de dubte ei cas

d'Arqueologia de Catalunya. Museu d'História, Museu d'Historia deis

mes especial el constitueix el Teatre-Museu Dalí, a Figueres, que con-

Jueus, Museu del Cinema) han estat elements tinguts en considerado

centra prop de la meitat de les visites ais museus de les comarques

en la planificació de l'important canvi experimental per la ciutat, i de

del Girona i que l'any 2001, juntament amb els centres de Púbol i

manera específica peí seu barri vell, els darrers vint anys.

Portlligat, quasi ha assolít ia xifra d'l milió de visites. A la zona de les

La utilització deis museus per al desenvolupament turístic

comarques de Girona. és l'únic museu que constitueix per si mateix

el trobem també a les zones interiors de les comarques de Giro-

un atractiu turístic, ésadirqueésun centre capag de ser el principal

na. Així, per exemple, la vila de Besalú, amb un important con-

motiu per al desplagament a Figueres i seivir de base per a la creació

junt medieval, aplica en la seva política turística la denominació

d'un producto turístic amb el desenvolupament al seu entorn d'una

"Besalú, museu obert», que pretén actuar com a element agluti-

oferta gastronómica, comercial, cultural i turística. Aquestfet ha estat

nador de les diferents propostes turístiques i patrimonials de la

utilitzat per la ciutat empordanesa com a pol d'atracció turística, i la

vila i albora contribuir a la creació d'una determinada imatge de

campanya de difusió «Figueres, ciutatde museus» n'és un bon reflex.

la població.
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Podem trobar museus -o se'n poden crear- repad;¡ts per tot el

uns missatges que van mes enllá deis mateixos elements patrimo-

territori. Aquest fet és interessant, ja que permet participar en la des-

nials. Per aconseguir una fundó más interessant deis museus cal

concentració de l'oferta turística i potenciar el desenvolupament de

aplicar estratégies que facilitin la participado de la comunitat. que

zones inenys afavorides económicament. Tant a la costa com a

prioritzin una interrelació real entre el patrimoni cultural i la poblado

l'interior, tant a les ciutats mes grans com a les poblacions mes peti-

i que facin possible un ús del patrimoni que ens aporti dades útiis

tes, el conjunt de centres museístics oberts al públic a les comar-

per analitzar la nostra societat i interpretar de manera mes crítica el

ques gironines constituein un servei turístic en pie desenvolupament,

moment actual.

que contribueix a proposar un producte global d'una major qualitat.
Gabriel Alcalde Gurtár ¡mifcssor

Aquesta participació des deis museus no és, evidentmeni, un feno-

de miiscohjjkt de Iti I ' Í / C

men específlc de les comarques de Girona, sino que s'inscriu en un
procés que actualment s'está donant en diverses zones de! món.

#

Els avantatges i l'interés de i'afluéncia de visitants ais centres
museístics és indubtabte i afavoreix en gran mesura que s'estableixi
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una relació. cada vegada mes freqüent, entre el patrimoni i la societat, i que s'aconsegueixi arribar a segments de la poblado mes
amplis i diversos. Els museus participen a donar a conéixer el territori i a facilitar la seva comprensió ai visitant exterior, albora que
poden ajudar a la revitalització deis processos d'autovaloració per
part de les persones que hi viuen. Al mateix temps. I'augment de l'ús
deis museus hauria de possibilitar també un increment i una millora
de la recerca i de la conservado d d patrimoni cultural, la qual cosa
comportada una millor utilització d'aquest recurs,
Els riscs, pero, també hi son, i se centren essendalmenten les
característiques i els objectius de la relació que s'estableixi entre el
patrimoni i ta societat, la qual cosa constitudx, en definitiva, un
reflex de les mateixes reladons socials, El perill principal és el de
considerar els museus únicament com una mercadería que s'ha

iaSeoís

d'utilitzar per satisfer les expectatives del tuhsme i adaptar-los per
donar resposta a la demanda, tot dirigint-los essencialment al visi-

j^gg^iy^j^^^

tant proceden! de l'exterior i deixant de banda la poblado local.
D'aquesta manera, els museus es podrien convertir en centres al
servei exclusiu del fenomen turístic, i els seus objectius i les seves

Fulletó promocional de Rgueres,
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