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aquest llibre recull les ponències 
presentades a les jornades «Museus 
d’avui. els nous museus de socie-
tat», dutes a terme el 2010 a Barce-
lona. els objectius de les jornades 
van ser, d’una banda, presentar les 
noves propostes museològiques i 
museogràfiques que s’han fet en els 
museus de societat i de civilització i, 
de l’altra, reflexionar sobre el futur 
d’aquestes infraestructures culturals.

la publicació té onze contribucions. 
en nou es presenten iniciatives i 
projectes museològics concrets. 
en les altres dues, les que obren i 
tanquen la publicació, s’exposen 
principalment qüestions contex-
tuals, teòriques i reflexives sobre els 
museus de societat. els casos pre-
sentats informen sobre propostes i 
iniciatives fetes a catalunya, el País 
Basc, escòcia, França, austràlia, el 
Quebec, alemanya, el canadà i els 
Països Baixos. aquesta àmplia pa-
noràmica territorial augmenta la re-
llevància dels continguts d’aquesta 
publicació, si bé es ressent pel que 
fa als aspectes formals dels treballs 
presentats. alguns són el resultat 
de la transcripció de les conferèn-

cies impartides durant les jornades, 
la qual cosa fa que el conjunt de 
l’obra presenti algunes deficiències 
en l’escriptura dels textos, encara 
que no, insistim, en els continguts, 
la pertinença i l’actualitat de l’obra.

tots els articles aborden, totalment 
o parcialment, les quatre caracterís-
tiques que estan definint els nous 
museus de societat, recollides ex-
plícitament en el treball escrit pels 
editors de la publicació, Roigé, Boya 
i alcalde, que tanca l’obra: (a) reno-
vació museogràfica, donant cabuda 
a tot tipus d’elements i escenogra-
fies audiovisuals o multimèdia; (b) 
aproximació multidisciplinària als 
temes a exposar; (c) abordatge de 
qüestions socioculturals actuals, 
prioritzant les exposicions tempo-
rals sobre les permanents, i (d) no-
ves reflexions i presentacions sobre 
les identitats culturals i polítiques 
contemporànies. unes noves infra-
estructures culturals que sorgeixen 
amb motiu de la crisi del model mu-
seístic il·lustrat que comença en la 
dècada dels seixanta del segle pas-
sat com a conseqüència dels canvis 
socials, culturals i econòmics del 
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període anomenat Trente Glorieuses 
o Golden Age i la “revolució cul-
tural” de 1968, tal com ho defensa 
schiele, professor de la universitat 
del Quebec a Mont-real, en l’article 
amb el qual s’inicia la publicació.

entre aquest article inicial i el que 
fa d’epíleg, podem seguir el conjunt 
de transformacions que s’han portat 
o es volen dur a terme en museus 
d’origen colonial o folklòric. els ar-
ticles que n’informen estan escrits 
per presidents o directors dels pro-
jectes museístics o per responsables 
d’algun dels seus departaments. És 
a dir, estan escrits “des de dins”, per 
persones implicades en l’adequació 
d’aquestes infraestructures deci-
monòniques als temps actuals. i des 
d’aquesta posició es presenten els 
casos següents: el tropenmuseum 
d’amsterdam, el Museu canadenc 
de la civilització Gatineau-ottawa, 
el Museu de la civilització del Que-
bec, el Museu nacional d’escòcia, 

el Museu Històric alemany, el Mu-
seu nacional d’austràlia i el Museu 
san telmo al País Basc. a més, te-
nim dos projectes que encara estan 
sense concretar, si bé es defineixen 
a partir de museus existents. d’una 
banda, el Museu de les confluències 
a França i, de l’altra, el Museu na-
cional d’Història, arqueologia i et-
nologia de catalunya.

volem tancar aquesta breu recensió 
assenyalant que ens trobem davant 
d’una publicació de lectura neces-
sària per a tots aquells que estem 
interessats en el passat, el present 
i el futur dels museus, en general, 
i en els anomenats d’antropologia, 
etnografia, història o arqueologia, 
en particular.
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