
73 EL PROFESSIONAL DEL MUSEU. PROPOSTA DE FORMACIÓDossier

«El professional del museu. Proposta de formació» és el resultat d’un tre-
ball singular i arriscat que es va portar a terme entre 2006 i 2008; el fruit
del qual va desembocar en la tesi doctoral que qui escriu l’article va
defensar a finals d’aquell mateix any.

S’aparta del que tradicionalment s’entén per tesi doctoral en els departa-
ments d’història de l’art de les universitats espanyoles per la seva vocació
instrumental, la seva orientació envers el futur i per tenir un clar objec-
tiu professionalitzador. A mig camí entre dues disciplines, la història de
l’art i la pedagogia, en diàleg permanent en el camp professional, però
pràcticament inexistent en l’universitari, es tracta d’un estudi sobre el
patrimoni cultural des d’un punt de vista professional. 

Parteix de l’observació i l’anàlisi del panorama cultural del nostre entorn,
concretament dels museus d’art. Unes institucions formades per un espai,
un continent i un contingut, amb un públic que les visita i amb unes per-
sones, els professionals del museu, que desenvolupen totes i cada una de
les funcions i finalitats pròpies d’una institució, el museu, que s’ha trans-
format, adaptat i modelat molt en les darreres dècades.

Així mateix, parteix del context universitari de principis del segle XXI, el
qual mostra un panorama viu i canviant. La creació i consolidació de
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1.Restauradors, embalant un tapís que surt del museu per a la seva restauració. Fotografia: Museu de Lleida.

“El professional del museu. Proposta de formació” és
el resultat d’un treball singular, amb vocació instru-
mental, orientació cap al futur i amb un clar objec-
tiu professionalitzador. A mig camí entre dues disci-
plines, la historia de l’art i la pedagogia, en diàleg
permanent en el camp professional però pràctica-
ment inexistent en el camp universitari, es tracta
d’un estudi sobre el patrimoni cultural en el sentit
professional basat en tres clars protagonistes; el
museu, el professional d’aquest i la seva formació.
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l’Espai d’Educació Superior per a tot Europa s’està materialitzant, i és aquí
on es produirà la formació dels futurs professionals, incloent-hi matèries
i especialitzacions que fins ara no existien.

L’interès pel professional de museu i la seva formació ens portaren a plan-
tejar-nos si la formació universitària que s’estava impartint podia satisfer
les necessitats que caracteritzaran el museu d’art de les properes dècades.

Per què ens plantegem aquesta qüestió? Perquè el museu no pot quedar-
se al marge d’aquests desafiaments, perquè hi ha un gran desequilibri
entre la realitat professional i el panorama formatiu, perquè és un tema
actual,1 d’orientació cap al futur, perquè considerem que és una investi-
gació útil i aplicable, perquè el canvi en el sistema educatiu universitari
afavorirà els retocs i la renovació en l’estructura dels estudis. L’harmonització
de duració, de mètodes d’ensenyament, aprenentatge i avaluació, l’aug-
ment de la mobilitat i la integració en el mercat laboral ens haurien de per-
metre articular una formació a escala nacional i internacional des de l’àm-
bit universitari. Una formació oficial, reglada, amb orientació de futur, que
ens permeti formar professionals. Amb aquest objectiu, realitzarem una pro-
posta, un model de formació universitària oficial.

«El professional del museu. Proposta de formació» és un estudi basat en
dues parts, una primera de tipus teòric (en la qual hi ha tres clars prota-
gonistes: el museu, el professional  i la seva formació) i una segona, cen-
trada en una proposta d’acció.

1 Hi ha altres iniciatives a escala internacional,
portades a terme per països com Suïssa, França o
Itàlia. També organismes internacionals com ara
l’ICTOP han publicat documents sobre el tema.
Concretament el 2008, Museum professions. An
european frame of reference.

2
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2. Visita guiada feta per una de les tècniques supe-
riors del museu. Fotografia: Museu de Lleida. 

3. Taller de Nadal organitzat pel Departament de
Didàctica. Fotografia: Museu de Lleida.

4. Una de les activitats didàctiques, a l’aula didàc-
tica del museu. Fotografia: Museu de Lleida.
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La metodologia utilitzada és descriptiva, explicativa, basada en la recolli-
da i en l’anàlisi de dades relacionades amb els tres pilars de la investiga-
ció, en l’anàlisi d’institucions i organismes oficials, la consulta de publi-
cacions, d’estudis i de la legislació i en el treball de camp (anàlisi de la
formació en museologia a escala nacional i internacional), així com con-
tactes amb organismes nacionals i internacionals del sector.

Pel que fa a la primera part, el marc teòric, analitzem les transformacions
del museu i de la formació dels professionals que hi treballen per tractar
de visualitzar els símbols de canvi que en marcaran el futur i preparar un
model de formació universitària que satisfaci algunes de les necessitats
que el caracteritzaran en les properes dècades.

Per fer-ho, comencem pel primer pilar, el museu. Sense deixar de banda
la seva dimensió històrica i partint de la definició que ha donat
l’International Council of Museums, ICOM, i de la seva evolució, fem un
ràpid repàs a una institució centenària. Mitjançant l’esquematització en
figures, i partint dels plantejaments de Nicolas (museu tradicional i nou
museu),2 resumim en tres els moments clau d’aquesta institució en els
darrers cent anys. 

S’ha evolucionat de manera mal·leable, integrant i millorant diversos
aspectes de la institució, tant de l’edifici com de totes i cada una de les
funcions, finalitats i àrees del centre i del mateix personal que hi treballa.
També els objectius han canviat: en el tradicional, el coneixement i l’edu-

4

5

6. Una de les activitats que cada any es programa per
Sant Jordi des dels serveis educatius del Museu.
Museu d’Art de Girona. Fotografia: Àngel Vilà.

2 Nicolas, A. «Nouvelles muséologies», a
Muséologie nouvelle et experimentation sociale .
Marsella, 1984. També consultat a INIESTA, M. Els
gabinets del món. Lleida: Pagès, 1994: p.68-71 i a
HERNÁNDEZ, F. «Origen y perspectivas de la nueva
museología», Revista de Museologia , núm. 26,
2003: p. 72.
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cació eren bàsics; en canvi, en el nou museu es pregona la capacitat d’ini-
ciativa creativa en tot allò que exposa i vol mostrar i, en un tercer moment,
es planteja la creació de fórmules noves i imaginatives per arribar al major
nombre de persones possible, sense deixar de banda que l’entreteniment i el
gaudi seran una de les intencions principals del visitant. Fins i tot el públic
ha canviat: és més plural, global i cosmopolita, i ara té unes expectatives i
unes necessitats a les quals, des del museu, s’hauria de donar resposta.

Aquesta anàlisi ens permet veure com ha anat evolucionant la institució,
integrant i millorant diversos elements, continent i contingut, funcions i
finalitats, personal, públic… 

Com a conseqüència directa, el professional -el segon pilar del marc teò-
ric de la investigació- que hagi de treballar en aquest nou museu, queda-
rà afectat per tot això. Haurà de tenir un perfil ben definit. En funció de
les tasques que hagi de desenvolupar, hauria de rebre un tipus de forma-
ció i demostrar unes habilitats i competències concretes. Per conèixer i ser
com més realistes millor, hem definit les àrees de treball que caldria que
tingués tot museu, entenent com a tals la denominació organitzativa en
la qual se situen els llocs de treball en funció dels objectius, les tasques i
les missions que s’han de complir. 

Establir quatre àrees de treball –direcció, col·leccions, comunicació i
gestió– ens ajuda a explicar el canvi que s’està produint en els centres i
com ha de ser el perfil dels professionals que hi treballen o hi treballa-
ran en un futur.

La definició de les àrees de treball i la creació de l’organigrama conse-
güent m’han servit per detectar les implicacions que puguin tenir en l’es-
tabliment dels perfils professionals actuals. L’organigrama vol ser una
nova manera de veure el museu, adaptable i mal·leable, segons funcions,
missions i objectius i no pas d’àrees estanques i tancades...

7. Fotografia: Magalí 2009.
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La creació de perfils professionals ens ajudarà a trobar més fàcilment els
candidats ideals per a llocs de treball concrets dins del museu, mitjançant
la definició de competències. Alguns dels definits són els de director, conservador,
documentalista, conservador-restaurador, educador, gestor i informàtic.
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Director

Posició

Característiques del lloc de
treball, missió i
responsabilitats/tasques

Tasques

Relacions amb l’interior
i/o l’exterior

Competències

Estudis/formació3

Experiència

3 Actualment, al nostre país,
la formació bàsica consisteix
en una llicenciatura univer-
sitària de dos cicles relaciona-
da amb el treball que desen-
voluparà en el museu o insti-
tució cultural (història,
història de l’art, belles arts,
entre d'altres). La formació
complementària en cursos i
seminaris específics d’espe-
cialització, postgraus, màsters,
estudis de tercer cicle i de
postgrau.
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Un cop definits els perfils dels professionals que haurien de treballar en el
museu del segle XXI, partint d’un treball de camp, però també de la lògi-
ca de l’observació de la realitat actual de l’àmbit de la cultura, i havent
desgranat les principals característiques, arriba el moment de plantejar-
nos algunes qüestions.
Una és si els perfils proposats responen a les necessitats de les noves àrees
de treball suggerides a l’estudi, ja que s’han produït canvis en la política
i en l’organització de les institucions culturals i això requereix respostes
urgents en temes com contractes,  desenvolupament i especialització, ús i
aplicació de noves tecnologies o de gestió. Estem vivint una revolució en
la gestió i en l’organització de museus i organismes culturals similars,
imposada, en molts casos, externament, ja que els llocs importants de
presa de decisions estan ocupats per persones no sempre vinculades a
l’àmbit cultural.

Estan preparats els professionals en actiu per donar resposta als requeri-
ments del mercat? Potser el que ens hauríem de plantejar és si la forma-
ció que s’ofereix actualment respon a aquestes necessitats, i considerar si
cal preparar els futurs professionals per ascendir a aquests nivells, pro-
moure orientació per als que ja hi són i adaptar la formació a les noves
competències que han de desenvolupar. Una revolució en formació i
actuació continuada i permanent del museòleg permetrà tenir bons pro-
fessionals i que aquests siguin reconeguts, cosa que evitarà l’intrusisme
professional que s’està produint en l’actualitat per personal preparat en
àrees i temàtiques fins fa poc temps quasi o gens emprades per aquells que
es dediquen a l’àmbit dels museus i de la cultura. 

Creiem que el perfil formatiu en si mateix no hauria de canviar tant, però sí
les competències i les habilitats que hauria d’adquirir el professional per adap-
tar-se al nou context. Però, com afavorir que les competències, la formació i
l’experiència que pugui tenir aquest siguin més fidedignes a allò que realment
es necessita i s’adaptin al context tant professional com educatiu? 

Doncs partint d’una sèrie de premisses, de trets fonamentals bàsics que
haurien d’adquirir els professionals dedicats a l’àmbit del museu, o a qui
s’hauria de facilitar els mitjans per fer-ho.

En primer lloc, destacarem un conjunt d’habilitats i competències que
haurien de ser indispensables per a tota persona que treballi en i per a una
institució cultural: professionalisme, ètica, sensibilitat, responsabilitat i
un alt grau d’implicació. Saber treballar en equip (escoltar, participar,
col·laborar), transmetre el coneixement i compartir-lo; pluridisciplinaritat,
flexibilitat i demanar ajuda quan calgui, així com tenir la capacitat de
parlar en públic, fer presentacions i/o informes, conduir i participar en
reunions.
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Oferir la possibilitat de formació permanent, constant i diària seria la
segona premissa, la qual, a més d’aconseguir-se mitjançant cursos de for-
mació, també es pot assolir a partir de l’aprenentatge i la superació diària
en la feina del dia a dia. Per això, l’experiència seria l’última premissa
bàsica, però no per això menys important, ans al contrari, en la formació
del bon professional, una experiència que, al principi, haurà de ser super-
visada, però que sempre serà avaluada.

Tot això porta a plantejar-nos conèixer l’actual sistema de formació dels
professionals que treballen en els museus, el context universitari actual,
en què s’ofereixen els estudis en museologia i com es porten a terme.

És a dir, al tercer pilar de la investigació, la formació. Així com el museu,
com a institució cultural, existeix des de fa segles, la formació dels pro-
fessionals que hi treballen, caracteritzat per l’autodidactisme en la pràcti-
ca, a partir d’una formació base, es pot comptar en dècades. A finals dels
anys 70 eren reconeguts menys de cent cursos d’especialització en museolo-
gia, però a finals del segle XX s’havien multiplicat per cinc!

El resultat ens dibuixa una realitat (si més no en el cas de l’Estat espanyol)
en què no hi ha grau específic, però sí cursos de postgrau. És a dir, hi ha
una necessitat identificada, sensibilitat i demanda; ara bé, falta estandar-
dització en aquest tipus de formació, no únicament a escala estatal, sinó
també europea i internacional, tot i existir algunes recomanacions d’or-
ganismes internacionals.

Per aquest motiu, el nostre estudi proposa la creació i el desenvolupament
d’un model de formació d’àmbit museològic en què es vinculi universitat
(la qual aporta el contingut teòric i metodològic) i àmbit professional,
aprofitant el moment de canvi de conjuntura educativa, la qual obre grans
possibilitats a l’harmonització, competitivitat i millora de l’oferta educa-
tiva europea. Com a primer pas, centrat en una proposta d’acció inicial,
treballada conjuntament amb altres universitats i professionals del sector,
per crear un model de formació a diferents nivells, amb tantes especialit-
zacions com perfils professionals es defineixin. Aquest és, però, un capí-
tol que deixarem obert per a una altra ocasió.

El professional del museu del segle XXI hauria de resumir en una mateixa
persona les característiques següents: tenir una formació sòlida, especialit-
zada, però amb voluntat i vocació generalista; ser pluridisciplinari i estar
preparat per treballar en equip i entendre i saber funcionar en l’era digital.
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