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des de l’any 1988, es duen a terme 
les Jornades de Museus locals coor-
dinades per la Xarxa de Museus lo-
cals de l’Àrea de cultura de la dipu-
tació de Barcelona. les jornades han 
esdevingut, sense cap mena de dub-
te, un punt de trobada ineludible per 
a tot el sector professional que treba-
lla en el patrimoni cultural i els mu-
seus locals. Potser ha arribat l’hora 
de fer-ne un bon balanç, sistemàtic i 
objectiu, que, des de la reflexió, obri 
camins pera un futur immediat.

ara, però, de manera més modesta, 
voldríem donar a conèixer la darrera 
jornada, la XXiii, que va celebrar-se a 
l’Harmonia espai d’art de l’Hospitalet 
del llobregat, en el mes d’octubre de 
l’any passat, i que va tenir com a eix 
temàtic: “Museus, memòria i con-
flicte”. en aquesta ocasió, la reflexió 
va centrar-se en el debat sobre el pa-
per dels museus locals en la recupera-
ció de la memòria democràtica i del 
llegat material i immaterial vinculats 
a conflictes del segle passat.

com en les altres ocasions, aques-
ta jornada es va estructurar en dues 
parts. en primer lloc, tres experts, la 

dra. sonia combe, el sr. elbio ferra-
rio i la sra. Gabriela duarte, van ex-
posar exemples/projectes de recupe-
ració i difusió de la memòria històrica 
relacionats amb sengles conflictes 
bèl·lics de la nostra història contem-
porània. a continuació, per concloure 
aquesta part, s’explicaren tres expe-
riències concretes en un àmbit his-
tòric i territorial ben definit. la sego-
na part es va estructurar en forma de 
tallers l’objectiu dels quals era –com 
s’expressava en el programa– posar 
a l’abast dels assistents un espai per 
compartir, posar en comú i reflexio-
nar al voltant d’experiències innova-
dores que han portat a terme els mu-
seus en tres àmbits temàtics concrets. 

com heu pogut veure, en aquest nú-
mero 6 de la revista Mnemòsine es 
publiquen completes les dues ponèn-
cies dels professors sonia combe i 
elbio ferrario. Malgrat això, creiem 
que pot ser útil estendre’s una mica 
sobre el desenvolupament de tota la 
jornada, a manera de resum o crònica.

la doctora sonia combe (Pau, 
1949) és historiadora, especialista 
en els àmbits soviètic i postsoviètic 
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i té una llarga experiència com a 
comissària de diverses exposicions. 
també és professora i investigadora 
al departament de ciències Jurídi-
ques, administratives i Polítiques 
de la universitat París-oest nante-
rre. Va participar al simposi amb la 
ponència titulada “ferides que no 
es curen. Què hi poden fer els mu-
seus?” És evident que el tema i la 
personalitat de la ponent hi anaven 
com anell al dit, considerant els ob-
jectius proposats.

la ponència de la dra. combe va 
ser rebuda amb molt d’interès. Va 
justificar, amb vehemència, la ne-
cessitat dels museus d’història com 
a instruments fonamentals contra 
l’oblit. si bé, en els casos en què 
tinguin vocació de “curar ferides”, 
creia que simplement aquestes 
institucions haurien d’aspirar a la 
funció de fer-les més suportables. 
a partir de dos exemples ubicats a 
països de l’est d’europa amb pas-
sat comunista –el Museu del terror 
(Terrorhazza) a Budapest i el ddr 
Museum de Berlín–, la ponent re-
flexionà sobre com certes pràcti-

ques museogràfiques poden final-
ment engendrar més conflictes de 
memòria que apaivagar-los. ni la 
burla o l’escarni, ni inspirar por i 
emoció són el camí que cal seguir. 
la funció transmissora de la his-
tòria, a partir dels museus, ha de 
reposar en la reflexió i en la presa 
de consciència a fi que els drames 
humans no es repeteixin. 

elbio ferrario és arquitecte, artis-
ta plàstic i dramaturg. el títol de 
la seva ponència fou “Museo de la 
Memoria de Montevideo: un instru-
mento para el desarrollo de la con-
ciencia crítica”. el punt de partida 
d’aquest projecte és considerar que 
els drets humans i la memòria de la 
lluita per la llibertat, la democràcia 
i la justícia social cal entendre’ls 
com a conceptes culturals.

el museu de Montevideo és un espai 
dedicat a la recuperació de la me-
mòria sobre la dictadura i les seves 
conseqüències fins a la instauració 
democràtica, obtinguda gràcies als 
esforços i a la lluita del poble uru-
guaià. està plantejat com un ins-

1

1. experiència de luca alessandrini a la sala d’actes 
de l’Harmonia. fotografia: © oficina de Patrimoni 
cultural de la diputació de Barcelona.
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trument de lluita en defensa dels 
valors cívics sintetitzats en la soli-
daritat. en aquest cas, els subjectes 
passen a un primer pla respecte dels 
objectes. És una comunitat interpre-
tativa la que sosté des del punt de 
vista ideològic aquesta institució. 
tot això ens condueix a diferenciar 
entre museus de memòria i museus 
d’història, cosa que no amaga la in-
tencionalitat, fortament doctrinària, 
del projecte. els primers s’entenen 
com a institucions socials on l’art és 
l’instrument subjectiu més adequat 
per representar aquesta memòria.

Gabriela duarte és llicenciada en 
arquitectura. Va presentar el pro-
jecte Plaza Museo y memoria de 
Punta de Rieles. complementari del 
d’elbio ferrario, tenia com a objec-
tiu la rehabilitació socioeconòmica 
i arquitectònica de Punta de rieles, 
de Montevideo, així com la recupe-
ració de la seva memòria col·lectiva. 

la primera part de la jornada va 
finalitzar amb l’exposició de tres 
experiències. Jordi font agulló (fi-
gueres, 1964), historiador, gestor 

cultural i comissari d’exposicions, 
va parlar del Museu Memorial de 
l’exili de la Jonquera.1 aquest cen-
tre està inscrit en el Memorial de-
mocràtic de catalunya i té per fi-
nalitat recordar i explicar els exilis 
provocats per la Guerra civil espan-
yola. el museu concep l’expatriació 
com un fenomen general del segle 
XX i això li permet eixamplar-ne el 
marc històric i geogràfic, plasmats 
en la programació d’exposicions 
temporals de mirada diversa i més 
complexa. en el decurs de la seva 
intervenció, s’incidí en les caracte-
rístiques de l’equipament: es va fer 
una descripció sintètica de les seves 
sales i serveis.

la segona experiència fou presen-
tada per iratxe Momoito astorkia 
(Gallarta-abanto, 1972), que ens 
va aproximar al Museu de la Pau 
de Gernika. en la seva exposició 
abordà la temàtica dels museus lo-
cals d’història i el seu enorme po-
tencial com a difusors d’una me-
mòria tan sovint oblidada. es parlà, 
després d’una breu introducció, de 
la tasca que s’hi està fent –assoli-

2

2. taller de memòria història i noves tecnologies a 
can riera. fotografia: © oficina de Patrimoni cultu-
ral de la diputació de Barcelona.

1 Podeu llegir un article sobre aquest museu, 
d’aquest mateix autor, en el núm 5 d’aquesta ma-
teixa revista: Font, Jordi «a cavall de la història 
i la memòria: el Museu Memorial de l’exili de la 
Jonquera-MuMe». Mnemòsine, Revista Catalana de 
Museologia núm.5 (2008/2009).
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ments, deficiències i el que queda 
per fer– al llarg dels seus dotze anys 
d’existència.

l’apartat de les experiències el va clo-
ure luca alessandrini (Bolonya, 1957), 
historiador i director de l’istituto 
storico Parri emilia-romagna. 
aquest professor ha desenvolu-
pat i ha centrat el seu treball en 
la postguerra i en el nexe història-
memòria i les modificacions que en 
aquest s’estan experimentant darre-
rament. l’experiència del Museo de 
la resistenza de Bologna –inaugu-
rat el novembre de 2006– mostra 
l’anomalia d’una ciutat amb una 
important participació en la resis-
tència italiana que no ha construït 
el seu museu fins al cap de seixanta 
anys. Malgrat el retard, símptoma 
de la dificultat per trobar una op-
ció consensuada sobre els objectius 
de la institució, s’ha orientat defi-
nitivament sobre tres opcions: el 
coneixement historiogràfic com a 
objectiu expositiu, el gaudi prefe-
rentment experimental i aconseguir 
ampliar l’oferta museística de la de-
marcació de Bolonya.

a la segona part de la jornada, es 
van realitzar els anomenats tallers 
al voltant de tres eixos temàtics 
vinculats al seu objecte de reflexió. 
els proposats van ser: 

1. recollir la memòria oral per mu-
seïtzar-la: cooperació entre mu-
seus i arxius.

2. documentar el patrimoni con-
temporani: vers una documenta-
ció participativa.

3. Memòria històrica i noves tecno-

logies: potencials i limitacions.

en el primer, moderat per imma 
Boj, del Museu d’Història de la im-
migració de catalunya, la sessió va 
tractar sobre l’ús de testimonis orals 
en la museografia. la participació 
del Museu de sant Boi del llobregat 
i de l’institut Municipal de Gestió 
de Patrimoni de Gavà va posar en 
evidència que l’experiència de tre-
ball conjunt entre ambdues insti-
tucions havia nascut de la pròpia 
estructura organitzativa, ja que així 
es compartien objectius i directrius. 
la participació de l’arxiu de sant 
adrià del Besòs va servir per re-
marcar que aquest és el lloc idoni 
per catalogar, conservar i difondre 
els materials de memòria oral local. 
sens perjudici, però, de fixar objec-
tius clars amb els museus i establir, 
conjuntament, una línia de plans 
específics de recollida de materials 
i fonts orals. des de la perspectiva, 
més tècnica, de la universitat autò-
noma de Barcelona i a partir d’una 
anàlisi històrica, es posà l’accent en 
la conveniència imprescindible de 
trobar fórmules d’organització i ca-
talogació d’aquests materials.

el segon taller, moderat per Margari-
da Gòmez, del Museu del Prat de llo-
bregat, s’inicià amb la presentació de 
cinc experiències procedents d’àmbits 
variats: museus, entitats i professio-
nals que treballen en empreses de 
patrimoni. un element comú de les 
intervencions fou expressar que no 
n’hi ha prou d’identificar i recuperar: 
cal divulgar i mostrar el patrimoni. 
a l’hora d’avaluar què cal conservar, 
ens trobem amb factors subjectius 
difícils de preestablir: el valor sim-

2 Cronica. Mnemòsine 6.indd   176 10/05/11   18:19



Crònica Museus, MeMòria i conflicte. 
XXiii Jornada de la XarXa de Museus locals

177

bòlic, l’emotiu o testimonial. com 
a conclusió general d’aquest taller, 
podem dir que és molt difícil saber 
què és necessari preservar i quins 
criteris cal seguir, ja que darrere de 
cada objecte –i també de cada pro-
jecte– hi ha persones i col·lectius. el 
paper dels museus i professionals ha 
de ser de dinamitzadors i de verte-
bradors sense oblidar la participació 
i col·laboració ciutadana.

en el darrer taller, moderat en 
aquest cas per Guillem Mundet, de 
l’oficina de Patrimoni cultural de 
la diputació de Barcelona, es van 
presentar quatre experiències que 
analitzaven les aplicacions de les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació per a la recollida, trac-
tament i difusió de la memòria his-
tòrica. un punt clar en comú a totes 
les intervencions –fundació Jacint 
Verdaguer, Museu Virtual del Poble 
Gitano de catalunya, ajuntament 
de sant Boi i la Maixerina sccl– 
va palesar l’ús intensiu creixent 
de les xarxes socials en l’expansió 
de la recuperació de la memòria 
històrica. si bé es constatà, òbvia-
ment, que la crisi econòmica està 

afavorint la major utilització de les 
noves tecnologies, no es va deixar 
de costat la problemàtica que repre-
senta la qüestió de la  protecció i 
l’ús de les dades.

la jornada, que va comptar amb 
cent vint-i-un inscrits, representà 
un èxit de participació que no hau-
ria estat possible sense l’ajuda de tot 
el sector professional del patrimoni 
cultural i, molt especialment, la de 
tots els que amb les seves aporta-
cions la van fer possible.

3. refrigeri al Jardí de l’Harmonia. fotografia: oficina 
de Patrimoni cultural de la diputació de Barcelona.
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