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el debat sobre si l’accés als museus ha de ser gratuït o de pagament ha sorgit 
amb força durant les dues darreres dècades, començant al regne unit i prosse-
guint en altres països europeus, als estats units i a altres llocs del món. el tema 
ha captat l’interès de la premsa, ha estat objecte d’estudi dels economistes de 
la cultura i dels serveis públics, i ha remogut la professió museística i cultural.

actualment conviuen dues tendències contraposades. mentre alguns museus 
incrementen els preus d’entrada, altres decideixen eliminar les tarifes d’accés, 
sigui per iniciativa del govern que els finança o per iniciativa individual. pren-
dre un camí o l’altre té implicacions importants per al model de finançament, 
per a la imatge del museu i per a la relació amb la comunitat.

La qüestió té a veure, sobretot, amb el model de museu que volem i la seva 
sostenibilitat a llarg termini. Quin paper i quin valor social han de tenir els 
museus? Quines necessitats satisfan i quins beneficis aporten, o poden aportar, 
a la societat? volem que siguin recursos essencials de coneixement i aprenen-
tatge, utilitzats freqüentment pels ciutadans, com les biblioteques? O experièn-
cies de lleure ocasional, destinacions turístiques? 

Les experiències recents d’introducció de la gratuïtat busquen totes fer els 
museus més accessibles per als ciutadans. volen ampliar el ventall de persones 
que visiten museus i augmentar la freqüència de les visites entre les persones 
que ja en visiten. L’impacte, en tots els casos, està sent positiu. allà on l’accés 
gratuït s’ha implantat, acompanyat d’esforços sostinguts de programació i de 

L’accés gratuït en temps de canvis

margarida LOran giLi i aLBert sierra reguera 
consultora independent i museòleg
1

1. natural History museum. Fotografia: albert sierra.
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màrqueting, ha tingut un èxit notable de públic, tot i que l’assoliment dels 
objectius ha estat desigual. 

L’entrada gratuïta als museus nacionals del regne unit, al Louvre i a tots els 
museus i monuments nacionals francesos, o la tarda a la setmana als museus 
municipals de Barcelona i les jornades de portes obertes com el dia i la nit 
dels museus, són iniciatives que van emergir en un moment de creixement 
econòmic i d’expansió de l’estat del benestar. Han estat possible gràcies a 
l’esforç financer públic per compensar la pèrdua d’ingressos per entrades. en 
quatre anys de crisi econòmica profunda, però, les coses han canviat. amb el 
greu deteriorament de les finances públiques, iniciatives d’aquest tipus encara 
són possibles?

per altra banda, el context de recessió prolongada generarà canvis i necessitats 
socials a les quals els museus hauran de respondre. en una societat més empo-
brida, caldrà repensar com ajudar, com ser més útils i replantejar-se els preus 
d’entrada. Les opcions de gratuïtat (universal o limitada) seran cada cop més 
necessàries, si no imprescindibles.

és d’esperar que els canvis impulsats per les noves tecnologies en el món digital 
també hi tindran un impacte. La xarxa ha canviat les expectatives sobre la par-
ticipació social i l’accés a la informació, que ara es vol digital, ràpida i gratuïta.

Història i deBat

el règim d’accés als museus ha suscitat debat entre els defensors de la gratuïtat 
i els defensors de les tarifes d’admissió des dels inicis de l’existència de les 
institucions museístiques. Històricament, la gratuïtat s’ha vinculat a dues idees 
fonamentals: la primera, que els museus conserven un patrimoni col·lectiu que 
pertany als ciutadans, els quals per tant hi haurien de tenir lliure accés; i la 
segona, que els museus han de ser instruments per a l’educació i la millora de 
la societat, i que per tant haurien d’arribar a tots els segments de la població 
d’acord amb el principi d’equitat. els defensors de les tarifes d’admissió les 
consideraven necessàries principalment per regular la demanda i per obtenir 
ingressos, amb la idea de millorar un finançament sempre insuficient.

en els països de més tradició, la gratuïtat es va mantenir com a principi i pràc-
tica majoritària fins als anys vuitanta del segle passat. a partir d’aleshores la 
tendència a cobrar entrada es va anar imposant, en un context de retallades 
dels pressupostos públics i d’increment dels costos de finançament, així com 
d’una gestió caracteritzada per la introducció de pràctiques de la gestió priva-
da i per la voluntat d’aconseguir més autonomia organitzativa i financera. el 
museu modern, més proper a les indústries del lleure i del turisme que al món 
educatiu i acadèmic al qual anava associada la tradició de gratuïtat, ha anat 
esdevenint de pagament. amb la substitució dels arguments ideològics pels 
econòmics, i amb l’atenció posada a generar ingressos, la gratuïtat d’accés als 
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museus va anar reculant fins a la quasi desaparició a mitjans dels anys noranta 
(dickenson 1994; samsoen 2002). 

paradoxalment, l’interès per la gratuïtat ben aviat va ressorgir amb força, de la 
mà de les polítiques d’accés a la cultura i d’inclusió social, que van esdevenir 
prioritàries en els països avançats a partir d’aquell mateix moment. Les inicia-
tives de reintroducció de la gratuïtat van sorgir en aquest context, en resposta 
a l’evidència que els museus no arriben al conjunt de la societat, sinó que es 
limiten a servir-ne un sector molt específic, format per persones amb un nivell 
educatiu i econòmic elevat. Fruit també de la reflexió que els museus, especial-
ment els finançats amb diners públics, poden fer molt més per l’educació i la 
inclusió social. amb la gratuïtat, s’ha volgut transmetre un missatge inequívoc 
d’accessibilitat i pertinença.

a hores d’ara, en el debat sobre la gratuïtat, d’arguments a favor i en contra 
de l’accés gratuït n’hi ha molts. es combinen consideracions ideològiques i èti-
ques amb motius econòmics, es contraposa la missió a la necessitat de generar 
ingressos. però a diferència d’altres èpoques en què el debat havia estat domi-
nat per principis i per arguments poc fonamentats, ara es tenen dades sòlides.

2

2. sciences museum. Londres. Fotografia: albert 
sierra.
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un estudi sobre l’accés gratuït als museus (Loran 2009) examina els arguments 
del debat i l’evidència disponible que els sustenta, amb una revisió bibliogràfi-
ca exhaustiva.1 els arguments recollits, de forma molt sintètica, són: 

ArguMEnts A fAvor dE L’Accés 
grAtuït:

1.	 La	gratuïtat	és	coherent	amb	la	missió	
educativa	i	cívica	dels	museus.	

2.	 L’accés	 al	 patrimoni	 que	 conser-
ven	 els	 museus	 és	 un	 dret	 del	 ciu-
tadà,	 i	 la	gratuïtat	permet	 l’equitat	
d’aquest	accés.

3.	 Les	tarifes	tenen	un	efecte	en	la	de-
manda.	Tenen	un	efecte	dissuasiu	per	
a	certs	segments	de	la	població,	i	per	
tant	són	un	impediment	a	l’accés.

4.	 L’eliminació	de	les	tarifes	repercuteix	
en	un	 clar	 augment	del	 nombre	de	
visitants.	

5.	 La	gratuïtat	fa	els	museus	accessibles	
a	persones	d’un	perfil	demogràfic	di-
ferent	del	dels	visitants	tradicionals.

6.	 La	gratuïtat	canvia	l’experiència	de	vi-
sitar	i	la	forma	d’utilitzar	els	museus.

7. Des	 d’una	 perspectiva	 econòmica	
no	 és	 tan	 clar	 que	 cobrar	 un	 preu	
d’entrada	 als	 museus	 sigui	 eficient	
econòmicament	i	socialment.

8.	 Els	preus	d’entrada	només	cons-
titueixen,	 de	mitjana,	 el	 5%	del	
pressupost	de	funcionament	dels	
museus,	 i	 serien	 prescindibles	 si	
s’incrementa	 la	 captació	 de	 re-
cursos	per	altres	bandes.

9.	 L’accés	 gratuït	 permet	 generar	 més	
ingressos	a	les	botigues	i	les	cafeteries.

ArguMEnts En contrA dE 
L’Accés grAtuït:

1. La	demanda	de	visitar	museus	és	poc	
sensible	als	canvis	dels	preus	d’entrada.

2.	 Les	 preferències	 individuals	 dels	 vi-
sitants	 influeixen	 molt	 més	 que	 els	
preus	d’entrada	en	la	decisió	de	visi-
tar	museus.

3.	 Les	característiques	i	les	polítiques	de	
cada	 museu	 tenen	 més	 pes	 que	 el	
possible	efecte	negatiu	de	les	tarifes	
d’admissió.

4.	 Les	caigudes	del	nombre	de	visitants	
després	de	 la	 introducció	de	 tarifes,	
tan	 publicitades,	 estan	 basades	 en	
dades	de	visitants	poc	fiables.	No	se-
rien,	doncs,	tan	acusades.

5.	 Un	preu	d’entrada	indueix	que	els	vi-
sitants	es	prenguin	la	visita	al	museu	
més	seriosament.

6.	 Les	tarifes	d’admissió	ajuden	a	regular	
la	demanda,	actuant	com	un	filtre.

7.	 Amb	els	museus	gratuïts,	els	impostos	
de	tothom	es	gasten	només	en	bene-
fici	d’uns	pocs,	mentre	que	les	tarifes	
permeten	carregar	part	del	cost	de	la	
visita	directament	en	l’usuari.

8. Les	tarifes	fan	que	es	pugui	donar	un	
servei	de	més	qualitat.

9.	 Les	 tarifes	 d’admissió,	 ben	 utilitza-
des,	poden	afavorir	l’accés	(ajudant	a	
finançar-lo).

1 http://www20.gencat.cat/docs/culturadeparta-
ment/sscc/gt/arxius%20gt/estudi_politiques_
gratuit_09.pdf

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/Arxius%20GT/Estudi_Politiques_Gratuit_09.pdf
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experiències recents 

el mateix estudi (Loran 2009) descriu les experiències recents britànica i fran-
cesa de reintroducció de l’accés gratuït en institucions de caràcter nacional 
(universal en un cas, limitat en l’altre). n’examina el context, les motivacions, 
el procés d’implantació, les conseqüències organitzatives i l’impacte social. 
L’estudi va ser encarregat per la direcció general de patrimoni cultural de la 
generalitat de catalunya amb l’objectiu de conèixer millor aquestes iniciatives 
i d’ajudar en la reflexió sobre si mesures d’aquest tipus serien aplicables al 
nostre país. 

L’evidència existent dels casos estudiats permet concloure que la introducció 
de l’accés gratuït produeix un increment important i durador del nombre de 
visitants, i es mostra per tant eficaç en relació amb l’objectiu d’arribar a més 
persones. Ha estat així arreu on s’ha implantat, en alguns casos amb xifres 
rècord que no han parat d’augmentar. Les dades parlen per si mateixes. a an-
glaterra, les visites als museus nacionals que prèviament cobraven ha crescut 
un 151% en la dècada passada (18 milions de visitants la temporada 2010-2011 
comparat amb 7,2 milions la 2000-2001). a França, la gratuïtat d’un dia al 
mes al Louvre va registrar, en cinc anys (1996-2000), un augment del 60% 
d’assistència el dia gratuït. a la resta de museus nacionals, l’any 2006 les vistes 
gratuïtes suposaven un 32% del total. 

tanmateix, no tots els museus assoleixen l’increment en el mateix grau. 
L’impacte ha estat més espectacular, i més sostingut, en els grans museus de 
les grans ciutats, els que tenen més notorietat, i molt especialment en aquells 
que havien completat recentment ambiciosos projectes d’expansió i renovació. 

es pot afirmar també que s’aconsegueix una certa diversificació del públic, 
però és modesta, ja que la composició sociodemogràfica dels visitants no can-
via substancialment. L’accés gratuït ha comportat un augment de visitants en 
tots els grups d’edat i en tots els grups socioeconòmics, però l’augment més 
gran s’ha produït entre les classes mitjanes i altes, les que ja visiten museus de 
manera habitual, que continuen sent una part desproporcionada. no obstant 
això, amb un augment tan gran de visitants, els increments que hi ha hagut 
entre les classes socials baixes (que no acostumen a visitar museus), encara 
que proporcionalment modestos, en nombres absoluts són importants. al reg-
ne unit, els resultats varien segones les zones i els museus individuals. s’han 
obtingut, per exemple, molt millors resultats (de públics no habituals) en els 
museus gal·lesos que en els londinencs. a França, destaca la major presència 
de joves i famílies els diumenges gratuïts.

es confirma, alhora, que l’accés gratuït produeix canvis positius en les pautes 
de visitar museus, per la capacitat de fidelitzar, de suscitar una primera visita 
o d’ajudar a reprendre la pràctica de visitar. els visitants fan més visites que 
abans, tot i que més curtes. el nombre de persones que visiten un determi-

3. nit dels museus al mnac. Fotografia: Berta Loran.
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nat museu per primer cop, o que no havien visitat museus en el darrer any, 
s’incrementa considerablement.

un altre aspecte a remarcar és l’efecte de la gratuïtat en la demanda interna, 
per l’interès obvi a contrarestar l’excessiva preponderància de públic turista 
en moltes institucions museístiques. L’avaluació de l’experiència francesa de 
gratuïtat un diumenge gratuït al mes ha demostrat que en els dies gratuïts 
el nombre de públic local o nacional es multiplica i esdevé majoritari. en el 
cas del regne unit, les xifres mostren que la gran majoria dels visitants dels 
museus nacionals són britànics (tres quartes parts són locals o turisme intern).

La gratuïtat comporta també repercussions negatives, derivades de l’afluència 
massiva de visitants. s’ha fet palesa la necessitat d’un finançament més ampli 
que tingui en compte el nombre de visitants reals (no els estimats) i els costos 
addicionals que comporta l’augment de visitants (de desgast i manteniment 
dels edificis, de vigilància i seguretat, d’atenció al públic).

a més, la despesa dels visitants en botigues, cafeteries i restaurants, si bé ha 
augmentat, no ho ha fet proporcionalment a l’increment de públic. al regne 
unit, un estudi de l’any 2009 fet per tourism insights (Bowden, 2009) va tro-
bar que el tan esperat increment en el moviment comercial no s’havia mate-
rialitzat. mentre que els ingressos globals en cafès i botigues han crescut amb 
el nombre de visitants, la despesa per cap ha baixat. els ingressos addicionals 
que s’obtenen amb l’increment de visitants s’igualen als costos augmentats pel 
desgast que provoca la massificació.

el seguiment que s’ha fet de les experiències mostra, doncs, resultats positius i 
d’altres que no ho són tant. però l’impacte d’aquestes polítiques és innegable, 
i el grau d’acceptació i popularitat entre la població, molt elevat. sens dubte 
això ha ajudat a resistir l’embat de la crisi, les retallades i els canvis de govern.

al regne unit, el govern de coalició actual, liderat pels conservadors, ha man-
tingut la política introduïda pel govern laborista l’any 2001. és cert, però, que 
des del 2009 s’alcen veus per eliminar-la. en defensa seva, la museums asso-
ciation ha calculat que el subsidi públic per visitant en realitat s’incrementa 
quan s’imposen tarifes, atès que el nombre de visitants normalment cau al 
voltant d’un 40%. La national directors’ conference (nmdc) estima que, ate-
sos els amplis beneficis de la política per al turisme i l’economia, l’admissió 
gratuïta genera tres lliures i mitja per cada lliura que costa (Kendall, 2011).

a França, nicolas sarkozy va arribar al govern amb la idea de la gratuïtat to-
tal per als museus nacionals, i amb aquest objectiu es va anunciar l’any 2007 
una iniciativa experimental2 per posar a prova un possible programa d’abast 
nacional. L’experiment va demostrar que la gratuïtat total es traduïa en un 
important augment de visitants, però que no aconseguia l’objectiu de seduir 

4 i 5. nit dels museus a la Fundació miró. Fotografia:  
Berta Loran.

5

2 un grup de divuit museus i monuments nacio-
nals van passar a ser gratuïts per un període de sis 
mesos. catorze van experimentar amb la gratuïtat 
total d’accés a les col·leccions permanents, i quatre 
amb una tarda d’accés gratuït a la setmana per als 
joves de 18 a 26 anys.
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les persones que no visiten museus. per aquest motiu, i també per no perdre la 
font d’ingressos que són els turistes (un 80% de les entrades de pagament en 
els llocs més visitats), el govern va decidir finalment restringir l’ampliació de 
la gratuïtat només als joves menors de 26 anys (de qualsevol país de la unió 
europea), i també als professors, unes mesures introduïdes l’abril del 2009 i 
que en dos anys han fet doblar el percentatge de joves entre els visitants de les 
col·leccions permanents.

tot plegat fa pensar que, malgrat tot, aquestes polítiques de gratuïtat es man-
tindran. Quatre anys de crisi han fet capgirar moltes coses. als objectius a 
llarg termini se’n suma un de nou: simplement quadrar números i sobreviure. 
té sentit actualment, en el nou context, parlar de polítiques de gratuïtat? a 
continuació revisem alguns temes de context rellevants i algunes tendències 
que hi podran tenir una influència.

cOntext de crisi i mOdeL de Finançament 

La crisi ha trigat un temps a arribar als museus, però després de quatre anys els 
afecta de ple. Les retallades dels pressupostos públics en cultura han obligat a 
molts museus a reduir horaris, activitats i personal. s’intensifiquen els esforços 
per captar recursos amb el mecenatge i per incrementar els ingressos propis. 
tots aquests esforços, però, no garanteixen la supervivència, i sembla clar que 
no evitaran fusions i tancaments.

pràcticament totes les fonts de finançament dels museus estan seriosament 
afectades: les finances públiques estan en situació dramàtica, però les empre-
ses que suporten el patrocini i el mecenatge no estan gaire millor. On potser hi 
ha més marge de creixement, fins a cert punt, és en la generació d’ingressos 
propis per lloguer d’espais, activitat comercial de botigues i cafeteries, i venda 
d’entrades, sempre que s’introdueixin polítiques comercials més efectives. 

6. entrada per docents. Fotografia:  margarida Loran.

7. museums on us Bank of america.
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L’informe “museums & society 2034: trends and potential Futures” apunta 
que si la recessió dura més d’una dècada els ingressos per entrades poden 
estar en risc, sobretot si els museus no són capaços d’oferir més valor mentre 
es redueix la capacitat adquisitiva de les llars. imagina un 2034 en què “els 
museus són oasis estables enmig de la confusió general. Aprofundint en la seva 
tradició d’oferir accés lliure o low-cost a la programació, els museus juguen un 
paper encara més gran en sostenir el benestar de les seves comunitats durant 
el declivi prolongat” (chung, Wilkeng i Johnstone, 2008, p. 11).

merritt (2009), directora del center for the Future of museums (aam), es plan-
teja, davant el panorama desencoratjador en el finançament dels museus, que 
potser cal enfocar la qüestió de manera diferent, concentrant el finançament 
existent en un nombre menor de museus, o bé canviant radicalment el model 
actual, quasi universal, de pagar per l’accés, en favor d’altres formes d’obtenir 
ingressos (és a dir, no vendre l’accés als recursos museístics, que haurien de 
ser gratuïts, sinó altres productes i serveis). en aquesta mateixa línia de buscar 
alternatives, simon (2008) recull models de pagament més flexibles, inspirats 
en tot tipus d’activitats comercials.3

en el nou context, doncs, la idea d’un model de finançament dels museus 
que inclogui l’accés lliure segueix tenint seguidors. un accés lliure que ha de 
trobar el seu propi finançament, sigui amb suport públic, privat, estratègies 
comercials o una barreja de les tres coses. perquè la gratuïtat sempre té un 
cost que s’ha de compensar amb diners, com reconeix anderson (2009) quan 
defensa l’economia de la gratuïtat en el món digital. als estats units, on el 
finançament públic dels museus és molt menor, alguns museus individuals 
han estat capaços d’eliminar tarifes, i també han sorgit iniciatives de patrocini 
de la gratuïtat.4 

eL repte de La sOsteniBiLitat

els museus, arreu, tenen el repte d’equilibrar pressupostos i alhora d’augmentar 
públics, a més de mantenir o reforçar la seva posició com a centres de coneixe-
ment si volen assegurar la seva supervivència i sostenibilitat a llarg termini. 
això és així ara i sempre, però en la situació actual pren especial rellevància. 
com argumenta Friedman (2007), la sostenibilitat requereix de tres dimensions 
que interactuen entre elles: la financera, la intel·lectual i la social.

si bé la falta de finançament és òbviament la principal amenaça, retallar des-
peses provocant una feblesa intel·lectual o social pot ser molt perillós a mig 
termini i agreujar fatalment un problema econòmic temporal.

en la dimensió intel·lectual, l’ajust pressupostari pot portar a reduir conserva-
dors i altre personal qualificat, publicacions i capacitat de recerca. La priorit-
zació de generar ingressos pot fer perdre compromís amb la producció cultural 
de qualitat i la innovació. Les conseqüències són la pèrdua de rellevància, 

3 amb la idea de trencar l’experiència típica de 
visitar museus que comença inevitablement per la 
taquilla, simon recull altres opcions: passis esta-
cionals, compra online amb descomptes, quotes de 
membership flexibles segons la previsió d’ús, pagar 
només per serveis premium, entrada gratuïta però 
alhora potenciar les microdonacions per a progra-
mes in situ, etc., incloent entre les opcions l’entrada 
gratuïta per als locals i l’entrada gratuïta universal.

4. museums on us. Bank of america esponsoritza 
regularment l’entrada gratuïta per als seus clients, 
el primer cap de setmana de cada mes. Hi partici-
pen més de cent cinquanta museus, de noranta-una 
ciutats en trenta-un estats. només cal presentar la 
targeta del banc a la taquilla.
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d’atractiu i de sentit. els museus són aleshores percebuts simplement com a 
espais d’entreteniment com n’hi ha tants d’altres, i no necessàriament els més 
atractius. 

en la dimensió social, l’esforç de moltes institucions per contrarestar la dava-
llada del finançament públic pot portar-les a augmentar els preus d’entrada, i, 
en el cas de les institucions gratuïtes, a introduir tarifes d’accés. preus massa 
alts portaran a prioritzar la comunicació entre els sectors benestants, deixant 
molta gent al marge, i reforçant l’activitat i la percepció dels museus com a 
institucions elitistes.

cal ser conscients que desenvolupar públics i millorar la percepció dels museus 
com institucions al servei de tota la comunitat és crucial per a la sostenibilitat 
a llarg termini. durel (2010) explica el que tots hem pogut comprovar, que si 
una institució està ben connectada socialment, és coneguda i estimada, fa un 
treball percebut com a molt valuós i contribueix al benestar dels ciutadans, li 
serà molt més fàcil atraure recursos i suport, fins i tot en les èpoques econò-
micament difícils. cal doncs, també per motius de supervivència, estar atents 
a no perdre els objectius dels últims anys: treballar per diversificar públics, per 
incrementar l’accés, perquè tothom se’n senti part. 

creixement deL púBLic?

La bona notícia és que, en termes generals, el públic dels museus segueix aug-
mentant, o si més no, manté una estabilitat. els museus s’han esforçat per am-
pliar públics, amb mesures com, per exemple, l’oferta de dies d’accés gratuït, 

8. museu Blau. Barcelona. Fotografia: albert sierra.

9, 10 i 11. Fundació miró. Fotografia: albert sierra.
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l’allargament d’horaris de vespre i les activitats nocturnes o estivals, o l’ús de 
les xarxes socials per arribar a un públic potencial més jove, entre moltes al-
tres accions amb un impacte positiu. La tendència de creixement també es pot 
haver vist afavorida pels canvis que la crisi ha produït en el consum del lleure. 
ara es busca, per sobre d’altres consideracions, la proximitat, els preus baixos 
i si és possible la gratuïtat, coses que els museus ofereixen o poden oferir.

a catalunya, i segons dades del departament de cultura (2012), l’any 2011 el 
nombre de visitants es va incrementar quasi un 5% respecte l’any 2010. en 
total es van comptabilitzar 23 milions de visites a museus i col·leccions l’any 
2011. el context sembla en principi favorable, tot i que, si fem una mínima 
anàlisi de les dades, es pot observar que quasi el 80% dels visitants es con-
centren en uns pocs centres, situats la major part a Barcelona, i que, majo-
ritàriament (un altre 80%), són turistes. Què passa, doncs, amb els ciutadans 
de catalunya? L’últim informe del Baròmetre de la comunicació i la cultura 
(Fundacc 2012), La dieta cultural dels catalans 2011, conclou que el con-
sum cultural a catalunya va augmentar de forma generalitzada durant l’any 
passat. Les visites a exposicions han augmentat, de fet, un 6% des de l’any 
2008. L’evidència, doncs, ens parla d’un públic local que també ha participat 
en l’increment de públic als museus, com a mínim fins aquest 2012. algunes 
dades preliminars respecte a l’any en curs fan preveure un possible descens de 
visitants locals.

L’informe del Baròmetre també ens ofereix una dada molt important, la penetra-
ció de l’oferta dels museus a la societat. a catalunya els visitants d’exposicions 
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són uns dos milions de persones (un 32% de la població catalana de més de 
14 anys, una proporció que s’ha mantingut força estable en els darrers quatre 
anys, des del 30% del 2008). són molts o pocs? La veritat és que hi ha moltes 
més persones que no visiten exposicions: uns 6,5 milions, un 68% de la po-
blació. també és una xifra menor a la d’altres països de referència –al regne 
unit, per exemple, un 46% de la població visita museus com a mínim un cop 
l’any (segons dades de 2009). els museus catalans tenen molt espai per créixer, 
per tant, en aquestes dues terceres parts de la societat que mai no els visita. 

el que més augmenta en el consum cultural a catalunya, però, és el consum 
de cultura gratuïta. seguint amb les dades del Baròmetre, i en el cas del públic 
de les exposicions, un 53% ha visitat exposicions de pagament i un 46% de 
gratuïtes. Les visites a exposicions de pagament han caigut un 10% en els 
darrers quatre anys, mentre que les visites a exposicions gratuïtes han aug-
mentat un 12% en el mateix període. una tendència que molt probablement 
s’incrementarà.5
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en eL món digitaL

el món de la distribució de continguts també està immers en un procés de 
reconsideració dels models de preus per causa de la revolució digital. internet 
ens permet la difusió de continguts de manera universal i a cost pràcticament 
zero. un dels objectius del museu és ara més fàcil que mai. 

L’arribada de les xarxes socials ha provocat un altre canvi, el contacte directe 
entre la institució i el seu públic sense fer servir els mitjans de comunicació 
com a intermediaris. Qui no es fa present en el món digital, distribuint de for-
ma gratuïta i oberta, pot passar a ser invisible i irrellevant.

Hi ha, a més, un corrent ideològic molt important en favor de la informació 
oberta com una de les bases del desenvolupament social. La unió europea ja 
fa una dècada que va promulgar la directiva 2003/98/ce, que promou la 
reutilització de la informació generada pel sector públic com a base per al 
desenvolupament de l’economia de la societat de la informació, i que a es-
panya s’aplica seguint la Llei 37/2007.6 La producció cultural i científica dels 
museus públics hauria d’estar disponible per a aquestes finalitats. a casa nos-
tra són moltes les iniciatives d’obertura de dades des de l’administració a partir 
dels primers exemples anglosaxons (la generalitat i diversos ajuntaments),7 i 
en el sector cultural té una enorme importància la recent obertura al portal 
europeana de vint milions de registres d’objectes culturals amb llicència cc0, 
és a dir sense restriccions d’ús.8 alguns museus catalans segueixen aquesta 
estela i així el macBa, per exemple, ha alliberat algunes publicacions i també 
algunes de les imatges de la seva col·lecció,9 i altres museus com el picasso, 
el mnac, o el museu del suro han publicat alliberats també els textos de les 
seves web o han promogut altres iniciatives de col·laboració amb viquipèdia, 
un dels advocats de la difusió gratuïta de continguts.10

La recerca científica es veu immersa en un procés similar, i cada cop més 
universitats al món rebutgen el model de pagament imposat per les editorials 
científiques tradicionals i impulsen repositoris públics de recerca i revistes 
científiques en open access.11

però, en un entorn com aquest, on la difusió gratuïta és la norma, els museus 
poden extreure algun benefici econòmic de tot el que produeixen a internet? 
Les iniciatives del món de la comunicació que estan obtenint beneficis ho fan 
cobrant per serveis associats o per productes concrets (ebooks, aplicacions per 
a mòbil o iPad), on es paga per la utilitat en el moment i l’experiència, no 
exclusivament pel contingut.12 

cap aL museu cOmprOmès sOciaLment

en aquests temps difícils, els museus es poden quedar al marge del que està 
passant al seu entorn? a catalunya, passada la prosperitat fictícia de la bom-

6.  http://eur-lex.europa.eu/Lexuriserv/Lexuriserv.
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http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOe-
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7. http://www.data.gov/  i  http://data.gov.uk/ per 
als estats units i el regne unit, respectivament, i 
a catalunya: http://www20.gencat.cat/portal/site/
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nfpb=true&_pageLabel=opendata
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(http://www.moma.org/explore/mobile/index), la 
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apps/), amb obres que es paguen per capítols, estan 
marcant la pauta en aquests moments. 
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bolla immobiliària, la societat que n’ha resultat per a la propera dècada és ben 
diferent de la que esperàvem: 50% d’atur entre els joves, elevat fracàs escolar 
(el més alt de la unió europea), un 24% dels nois i les noies entre 18 i 24 anys 
ni estudien ni treballen, un 20% de la població en risc de caure en la pobresa... 
i, això sí, una implantació del 50% de smartphones en les llars catalanes. 

com poden ser més útils, els museus? en què haurien de centrar els esforços? 
es posicionen en un model de coneixement i educació, o en un model turístic? 
Què poden oferir, i especialment als joves, més enllà d’exposicions i conferèn-
cies? els joves no tenen diners, però sí temps, energia, formació i capacitat. 
Les exposicions permanents, i més si són de pagament, generen només visites 
ocasionals. són adequades si el que es vol és atreure fonamentalment el públic 
visitant turista que els visita una sola vegada. però si el que es vol és atreure 
i implicar públics locals diversos de forma més freqüent i intensa, aleshores 
caldrà obrir-se a un ventall més ampli de serveis i activitats. 

si el museu vol ser social, haurà de repensar el seu paper, i a banda de produc-
tes turístics i culturals, haurà de plantejar-se també si vol servir com a plata-
forma comunitària per al desenvolupament col·lectiu i individual. un museu 
orientat a la comunitat posarà més l’accent en les activitats, en el debat i 
en l’experiència col·laborativa, amb un component digital important. Buscarà 
donar respostes a les necessitats detectades per contribuir al canvi social.13 

promourà la participació, donant veu als públics i facilitant que els visitants 
tinguin un paper més actiu en el seu aprenentatge. actuarà com a facilitador 
de diàlegs i d’experiències que crearan els públics utilitzant els recursos que 
el museu posa a la seva disposició. construirà aliances i partenariats amb un 
ventall cada cop més ampli d’organitzacions.

per avançar cap al museu compromès socialment, caldrà seguir insistint, ac-
tivament, a defensar el principi d’accés per a tothom, i guanyar hores i espais 
de gratuïtat en la mesura del que sigui possible. La gratuïtat d’accés és un 
ingredient bàsic per assolir un ús més ampli per a la comunitat. no és la solu-
ció a tots els problemes d’accés, ja que el pagament no és l’única barrera per 
als sectors de la població que no visiten museus, però sense és difícil que les 
iniciatives d’inclusió siguin prou efectives. com bé es pregunta gurian (2005), 
com podem defensar que els museus siguin un lloc de trobada, de conversa, un 
fòrum o un espai cívic si només poden participar-hi els ciutadans que paguen? 

molt més fàcil de dir que de fer, però si el museu vol ampliar la seva implicació 
social i ser realment més útil a la societat en aquests temps de canvis, haurà 
de transitar aquests camins.
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