
Els museus com activadors 
del patrimoni

PATRIMONI CULTURAL
(CODI: 23519)

Curs: 2017-2018

María-Teresa Riquelme-Quiñonero
Àrea d’Antropologia Social

Departament d’Humanitats Contemporànies, Universitat d’Alacant



BLOC TEMÀTIC III
ACTIVACIÓ DEL PATRIMONI

Tema 7: Els museus com activadors del 
patrimoni.

1. Història del col·leccionisme i dels museus.
2. Origen i història dels museus.
3. Funcions dels museus.
4. L'objecte patrimonial en els museus.
5. Museologia i Museografia.



7.1. HISTÒRIA DEL COL·LECCIONISME I 
DELS MUSEUS

 La història del COL·LECCIONISME fa referència a les creacions 
de l'ésser humà al llarg de la història reflectits en el que 
comunament coneixem com a “OBJECTES”. 

 Encara que, en els seus orígens aquests objectes tenien un 
valor eminentment FUNCIONAL (servien per a alguna cosa) el 
seu desenvolupament posterior s'ha decantat cap a una 
funció ESTÈTICA, sobretot a causa d'una creixent 
especialització del treball en la creació dels gremis.
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7.1. HISTÒRIA DEL COL·LECCIONISME I 
DELS MUSEUS

CAUSES QUE ENS HAN LLEVAT AL COL·LECCIONISME
Respecte al passat i a les coses 

antigues.
Instint de propietat.
Amor a l’art.
Col·leccionisme puro. 



7.1. HISTÒRIA DEL COL·LECCIONISME I 
DELS MUSEUS

 Aquests objectes amb característiques estètiques són 
acumulats, és a dir, col·leccionats per certs SECTORS DE 
LA SOCIETAT, generalment, per classes socials 
econòmicament rellevants. 

 Així doncs el sorgiment dels MUSEUS parteix de la 
necessitat d'EXPOSAR les col·leccions acumulades per 
persones o institucions rellevants del moment històric i
també per a RECONÈIXER L'HERÈNCIA rebuda dels seus 
avantpassats.



7.1. HISTÒRIA DEL COL·LECCIONISME I 
DELS MUSEUS

Podem establir una sèrie de CARACTERÍSTIQUES claus del col·leccionisme:
Sempre ha estat vinculat a la CLASSE DOMINANT: aristocràcia, 

clergat, burgesia, etc.
Es reflecteix els JUDICIS ESTÈTICS del moment històric: valor de 

la bellesa, l'harmonia, la riquesa, etc.
Es produeixen una relació directa entre creadors artístics i les 

classes dominants en un circuit tancat basat en el 
MECENATGE.

Per tant, s'exerceix una INFLUÈNCIA TOTALITZADORA en la 
història i el desenvolupament de la cultura en les societats 
occidentals.



7.1. HISTÒRIA DEL COL·LECCIONISME I 
DELS MUSEUS

Al llarg de la història del col·leccionisme podem destacar 
determinats moments rellevants que ens permetran conèixer el 
sorgiment i desenvolupament dels museus:
A. Egipte i Mesopotàmia: els sacerdots i els prínceps són els 

principals consumidors d'art.
B. Civilització grega: l'objecte usual-religiós passa a ser admirat per 

la seua qualitat i signatura de l'artista: exvotos. 
C.Cultura romana: es reconeix el poder de la imatge.

Còpia de El Discóbolo de grec Mirón. Font: exposició La belleza del cuerpo (MARQ), 
fotografia de l’autora (2009).



7.1. HISTÒRIA DEL COL·LECCIONISME I DELS 
MUSEUS

D. L'Edat Mitjana: l'Església és la receptora de l'art; realització d'inventaris i la destrucció sistemàtica 

de tot aquell objecte que representa l'esperit pagà.

E. Amb els descobriments geogràfics del segle XVI, ressorgeix l'interès per tot allò exòtic i desconegut. 

Els viatges permeten tant a comerciants com a estudiosos a formar col·leccions amb una 

diversitat d'objectes inaudits denominats Gabinets de Curiositats o Quarts de Meravelles.

F. Les monarquies del segle XVIII: acció totalitzadora sobre el mercat de l'art i del col·leccionisme.

G. Revolució Francesa: sorgeixen manifestacions artístiques que resulten exòtiques i estranyes als 

moviments clàssics.

H. Segona meitat del segle XIX:

a. Amb l’auge de la burgesia, aquesta va assumir el paper que abans exercien els mecenes, la 

noblesa, la monarquia i la Església i va adquirir objectes per a fer les seues col·leccions.

b. Amèrica entra al món del col·leccionisme; sorgeixen els grans mecenes i la importància de 

reafirmar el seu prestigi enfront de l'antiga Europa.



7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS
PERÒ, QUÈ SÓN ELS MUSEUS?

 Etimològicament la paraula museu procedeix del grec 
MOUSEION (Casa de les Muses) que es va aplicar a la 
Biblioteca Real d’Alexandria, una institució fundada pel 
general macedoni Ptolomeo I Sóter a principis del segle III 
a. C.

 Aquesta institució comprenia un museu científic juntament 
amb un parc botànic, sales d'anatomia i instal·lacions per 
a observacions astronòmiques que poc a poc es va 
configurat en la anomenada biblioteca de Alexandria.

Nova Biblioteca Alexandrina. Font: fotografia d’ Alberto-g-rovi, recuperat el 14 
d’abril de 2018: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_de_alejandria-
2007.JPG

Biblioteca Real d’Alexandria. Font: web Xataka, recuperat 
el 14 d’abril de 2018:
https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/cinco-cosas-
increibles-sobre-la-biblioteca-de-alejandria-el-centro-del-
saber-del-mundo-antiguo

 La nova Biblioteca Alexandrina, rememorant l'original i 
promoguda per la UNESCO, va ser inaugurada el 16 d'octubre 
de 2002 en la mateixa ciutat.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_de_alejandria-2007.JPG
https://www.xatakaciencia.com/
https://www.xatakaciencia.com/sabias-que/cinco-cosas-increibles-sobre-la-biblioteca-de-alejandria-el-centro-del-saber-del-mundo-antiguo


7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS
 En el món romà el terme museum designava a una vila particular on 

tenien lloc les reunions filosòfiques presidides
per les muses, les inspiradores.

 En el Baix Renaixement, l'humanista Paolo 
Giovio descriu les seues col·leccions, 
emprant el terme museum i ho col·loca 
a manera d'inscripció a l'edifici on 
albergava les seues col·leccions.

Paolo Giovio. Font: Wikimedia Commons, recuperat el 14 d’abril 
de 2018: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Giovio-

portrait.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Giovio-portrait.jpg


7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS

L'origen dels museus cal entroncar-ho amb dos 
fets importants:
el COL·LECCIONISME; i,
el SORGIMENT de la IL·LUSTRACIÓ. 

Una de les conseqüències rellevants de la 
Revolució Francesa: la creació del MUSEU DEL 
LOUVRE.



7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS
 Museu del Louvre (1793) representa el primer museu amb 

caràcter públic (a partir d'un eminent Estat-Nació) i és el 
model en els quals es basa la creació dels grans museus 
europeus. Per açò, a 
partir de la creació del
Museu del Louvre el
concepte de museu 
s'assignarà a
institucions oficials 
d'interès públic.

Museu del Louvre. Font: fotografia de 
l’autora (2014).



7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS
 En el nostre país: MUSEO DEL PRADO (1819).

Museu del Prado. Font: fotografia de Emilio J. Rodríguez 
Posada, recuperat el 14 d’abril de 2018:

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Museo_del_Prado_20
16_(25185969599).jpg

 El Museu del Prado va ser el primer museu de caràcter 
públic a Espanya, creat a partir de la iniciativa de 
Fernando VII i que va ser 
instal·lat en l'edifici 
projectat per Villanueva 
per al Museu de 
Ciències Naturals. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Museo_del_Prado_2016_(25185969599).jpg


7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS
 Altres museus a la resta del món:

METROPOLITAN DE NOVA YORK (1870) que ofereix des de la seua 
aparició un butlletí informatiu i una revista enfocada a 
l'ensenyament escolar.

Els MUSEUS LLATINOAMERICANS tractant d'aproximar a l'ésser 
humà amb la seua obra.

MUSEUS d'ETNOLOGIA o ANTROPOLOGIA: apareixen, 
majoritàriament, a finals del segle XIX; s'interessen per l'objecte 
exòtic, singular i ja en les últimes dècades aquest tipus de museus 
s'aproxima a les seues pròpies cultures de l'entorn de manera 
holística.
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s: Els primers museus tenien 
com objectiu principal LA 
GUARDA I CUSTODIA de les 
col·leccions amb la finalitat 
de que pogueren ser 
contemplades pel públic. 
Per tant:
- Gran concentració de 

obres.
- Absència de medis 

didàctics en l’exposició.
- Catàleg d’obres de 

caràcter científic, poc 
accessible a tot el públic.

- Els museus eren 
considerats espais 
“sagrats”, símbol de la 
identitat cultural d’un 
poble.
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s: Després de la Segona 
Guerra Mundial es produeix 
una renovació de la 
Museologia:
- Noves pràctiques i 

principis.
- Consideració del museu 

com un espai dinàmic i 
d’interacció.

- El museu com centre 
cultural, amb espais per 
a entreteniment, oci i 
educació.

- S'assumeix una funció 
transformadora de la 
societat.
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s: Estos moviments de 
transformació del museu 
conduïen a la Nova 
Museologia:
- Canvia el concepte de 
museu: ens viu, participatiu 
i canviant, representant 
una societat en constant 
evolució.

- Sorgeixen nous tipus de 
museus.

- Canvien les tècniques 
museogràfiques.

- S’inclouen activitats 
paral·leles educatives i 
lúdiques.

- Els objectes es consideren 
document i reflex d’una 
societat i la seua cultura.



7.2. ORIGEN I HISTÒRIA DELS MUSEUS
Museus públics

Es formen gracies als fons de 
col·lecciones reials, botines de 

guerra, efectes de la 
colonització i espolis 

arqueològics a l’estranger, però 
també gràcies a les campanyes 

de recol·lecció i conservació 
d’obres d’art, campanyes 

arqueològiques i adquisicions 
estatals.

Museus privats

Sorgeixen als segles XIX i XX.

Creats o impulsats per 
col·leccionistes particulars, que 

gràcies al seu poder econòmic i a la 
seua sagacitat arribaven a reunir 

grans col·lecciones. 

Este és l’origen de casi tots els 
museus nord-americans i de varis 
europeus com el Museu Thyssen-

Bornemisza.



7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS
Consell Internacional de Museus (ICOM):
 Creat en 1946.
 Organització no governamental formada per museus i professionals 

dels museus.
 El Codi d'Ètic per als Museus (aprovat en la 21ª Assemblea General 

del ICOM) destaca:
 La protecció i valorització del patrimoni, contribuent a salvaguardar 

el patrimoni natural i cultural de la humanitat.
 El deure de contribuir a l’estima, coneixement i gestió del patrimoni 

natural i cultural.
 El deure de treballar en estreta col·laboració amb les comunitats 

de les que procedeixen les col·lecciones, ací com amb les 
comunitats a les que presten serveis.

Logo ICOM. Font: autor Kippelboy, recuperat el 14 d’abril de 2018: https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Icom_logo.gif

https://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Icom_logo.gif


7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS
COM PODEM DEFINIR UN MUSEU?

“El museu és una institució permanent, sense 
finalitat lucrativa, al servei de la societat i del seu 

desenvolupament, obert al públic, que 
adquireix, conserva, investiga, comunica i 

exhibeix per a finalitats d'estudi, d'educació i de 
delit, testimoniatges materials de l'home i el seu 

entorn.” 

ICOM (Consell Internacional de Museus).



7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS

 Reconèixer dues grans funcions que han portat a 
terme els museus relacionats amb el seu 
desenvolupament:
Fins al segle XX són de CARÀCTER EMINENTMENT SAGRAT 

i així ho mostraven en les seues col·leccions i en la seua 
organització i exhibició.

En canvi en la tipologia dels nous museus les seves 
funcions, organització i activitats museístiques van 
dirigides a OFERIR PRODUCTES CULTURALS que són 
consumits pel gran públic.



7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS
Principals FUNCIONS que desenvolupen els museus són:
 ADQUIRIR: adquisició per recol·lecció, compra, donació, 

préstec o dipòsit així com realització d'activitats tals com a 
registres d'entrada, inventaris i catàlegs.

 PRESERVAR I CONSERVAR: és necessari reconèixer els factors que 
afecten negativament al patrimoni: ambientals, la presència 
humana o la sensibilitat dels materials (sent els orgànics, els de 
major sensibilitat i els inorgànics, el de menor sensibilitat).

 INVESTIGAR: considerant l'objecte com a element científic es 
duu a terme una organització racional de la informació així 
com l’elaboració de polítiques de conservació i d'acció 
cultural.



7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS
Principals FUNCIONS que desenvolupen els museus són:
 EXPOSAR: els objectes es consideren intermediaris. Es tenen 

en compte una sèrie de requisits per a una adequada 
exposició dels objectes.

Requisits per a aconseguir una bona exposició (Alonso, 1995).
1. Selecció d’objectes segons el projecte.
2. Col·locació d’objectes segons la sala.
3. Suports neutres.
4. Vitrines hermètiques.
5. Il·luminació adequada.
6. Rètols, títols i cartel·les en harmonia.
7. Textos corts i concisos.
8. Bon disseny: color, tipografia, il·luminació, etc.
9. Bona mobilitat per al visitant.
10.Espais accessibles a discapacitats.



ALTES MUSEUM (BERLIN)
Font: fotografies de l’autora (2014).



PERGAMON MUSEUM (BERLIN)

Font: fotografies de l’autora (2014).



7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS
Principals FUNCIONS que desenvolupen els museus 
són:
COMUNICAR I EDUCAR: es realitzen diferents 

activitats educatives en diversos àmbits com 
l'educació no formal i l'educació permanent. La 
funció pedagògica que es realitza en els museus es 
basa en els següents principis:
Respecte a totes les formes culturals.
Sensibilització prèvia del públic.
Possibilitar d’induir al públic a la reflexió.



7.3. FUNCIONS DELS MUSEUS
Algunes de les ACTIVITATS DIDÀCTIQUES que ofereixen els nostres 

museus són:

VII FESTUM ALONIS
Font: Vila Museu, recuperat el 14 d’abril de 
2018: http://vilamuseu.es/festumalonis

Visites guiades.
Tallers-laboratori.
Activitats recreatives i lúdiques 

en grup.
Audiovisuals.
Sistemes interactius.
Maletes didàctiques o kits.
Cursos per a professors.
Cursos d'estiu per a escolars.
Visites fora de la institució.VILA KIDS

Font: Vila Museu, recuperat el 14 d’abril de 
2018: http://vilamuseu.es/vilakids

http://vilamuseu.es/festumalonis
http://vilamuseu.es/vilakids


7.4. L'OBJECTE PATRIMONIAL EN ELS 
MUSEUS

Ens centrarem en L'OBJECTE PATRIMONIAL en els museus. 
QUINA INFORMACIÓ BÀSICA NECESSITEM DE L'OBJECTE?

 Què és?
 Quan s'ha realitzat?
 De quin material està fet?
 Com s'ha realitzat?
 On s'ha realitzat?
 Quin és la seua funció?
 Quin és el seu significat?
 Quins són les seues característiques?
 Quin és el seu context històric, social i econòmic?
 Pot comparar-se amb altres objectes contemporanis similars?



7.4. L'OBJECTE PATRIMONIAL EN ELS MUSEUS
 PREGUNTES:
Del vostre poble, ciutat, comunitat o país, quins béns considereu 

que han de ser considerats com a PATRIMONI?
I quins béns d'altres països són, per a vosaltres, PATRIMONI?
Quins us agradaria visitar?

 Informativos 24 horas

Font: fotograma de la noticia sobre la destrucció 
per part de l’Estat Islàmic de les ruïnes assíries de la 
ciutat bíblica de Nimrud en Irak en març del 2015, 

recuperat el 14 d’abril de 2018:
http://www.rtve.es/noticias/20150306/estado-

islamico-arrasa-ruinas-asirias-namrud/1109361.shtml

http://www.rtve.es/noticias/20150306/estado-islamico-arrasa-ruinas-asirias-namrud/1109361.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150306/estado-islamico-arrasa-ruinas-asirias-namrud/1109361.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20150306/estado-islamico-arrasa-ruinas-asirias-namrud/1109361.shtml


7.5. MUSEOLOGIA I MUSEOGRAFIA

Per comprendre què activitats 
realitzen els museus hem de 

considerar DOS TERMES 
RELACIONATS: 

 MUSEOLOGIA; i,
 MUSEOGRAFIA.



7.5. MUSEOLOGIA I MUSEOGRAFIA
MUSEOLOGIA

 És la ciència aplicada que estudia la 
història del museu, el seu paper en la 
societat, i els sistemes específics de cerca, 
conservació, educació i organització. 

 Aquesta ciència té en compte les 
relacions amb el mitjà físic i la tipologia 
del museu i s'ocupa de la teoria o 
funcionament del museu.

La Biblioteca del Rei (sala 1), The British Museum. Font: fotografia de 
M.chohan, recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BM;_%27MF%27_RM1_-
_The_King%27s_Library,_Enlightenment_1_%27Discovering_the_world
_in_the_18th_Century_~_View_South.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BM;_%27MF%27_RM1_-_The_King%27s_Library,_Enlightenment_1_%27Discovering_the_world_in_the_18th_Century_%7E_View_South.jpg


7.5. MUSEOLOGIA I MUSEOGRAFIA
MUSEOGRAFIA

 S'ocupa dels aspectes tècnics del museu com 
la instal·lació de les col·leccions, climatologia, 
arquitectura de l'edifici, aspectes 
administratius, etc. 

 La museografia és una activitat tècnica i 
pràctica que el seu principal subjecte és la 
infraestructura en la qual descansa la 
Museologia. 

 Per tant la Museologia i Museografia es 
complementen mútuament.

Sala de Grècia (sala 36), Museu Arqueològic Nacional (MAN). Font: 
fotografia d’Outisnn Rodríguez Posada, recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sala_de_Grecia_nueva_MAN.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sala_de_Grecia_nueva_MAN.JPG


7.5. MUSEOLOGIA I MUSEOGRAFIA

Dins de la museologia existeixen noves 
tendències on l'interès que abans estava 
centrat en L'OBJECTE, es desplaça cap a 
la COMUNITAT així apareix un nou 
concepte de museu, entès aquest com 
un instrument necessari al servei de la 
societat.

OBJECTE COMUNITAT



Visionat del documental de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) en 2013:

TURISME CULTURAL

 Després de veure el documental, 
reflexiona sobre el potencial dels 
museus com atractiu turístic de tipus 
cultural.

La Cultura, clave en el 
Turismo del siglo XXI

Font: fotograma del documental La Cultura, 
clave en el Turismo del siglo XXI, recuperat el 14 
d’abril de 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=nTV_pR1RJSU
https://www.youtube.com/watch?v=nTV_pR1RJSU


Bibliografia específica:
•Santacana, Joan i Hernández, Francesc Xavier. (2006). El 
patrimonio almacenado. En Joan Santacana i Francesc 
Xavier Hernández, Museología crítica (pp. 91-116). Gijón: 
TREA.

Bibliografia general:
•Martos, Marta. (2016). Herramientas para la gestión 
turística del patrimonio cultural. Manual para gestores 
culturales. Gijón: TREA.

•Prats, Llorenç. (1997). Antropología y patrimonio. 
Barcelona: Ariel.

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf


Agraïments:

A María José Pastor-Alfonso per dissenyar aquesta assignatura i actualitzar-la 

any rere any i a tot l’equip docent que l’imparteix. En especial, a Sergi Ferreres 

i Helena Cabrera per les seues aportacions al llarg dels anys; i a Rocío de 

Frutos i Alicia Ferrández pels seus consells enriquidors.

Material docent admès en la Convocatòria de suport lingüístic a l'elaboració 

de materials docents en valencià i anglès 2017, publicat al Butlletí Oficial de la 

Universitat d'Alacant (BOUA) el 22 de febrer de 2017. D’acord al punt 7 sobre 

la Publicació dels materials, aquests són depositats en el Repositori de la 

Universitat d’Alacant per això, aquest treball està subjecte a una llicència de 

Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de 

Creative Commons

https://sl.ua.es/es/documentos/convocatorias/anexo-md17-18-pdf.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4073.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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