
La dona en la gesti5 museistica

L’abs ncia de dones directores en els
grans equipaments contrasta amb el
predomini femeni en els centres petits

E sostre de

vide dels

museus
M. Palau / M. Frlsach

La notlcia del nomena-
ment de Frances Morels
corn a nova di~ctora de la
Tare Modern de Londres
vafer la volta al mSn el ge-
net passat perqu~ no ds
tan freqiient que una dana
acabiliderant una infraes-
tmctura de tanta volads. I
~s que els grans museus,
en general, continuen ~i-
monejats per homes en
m~ sector, paradoxalment,
en qu~ majorit~triament
treballen dories.

A tocar del Dia Inter-
nacional de les Dones, di-
ma~s que ve, hem volgut
analitzar corn viuan el dia
a dia les dones directores
de museu a Catalunya.

El let ~s que els museus
catalans d’alt rang han es-
tat histbricament -iho con-
tinuen sent encara avui-
cosa d~omes. Grans insti-
tucions delpals corn elMu-
seu d’Arqueologia, el Mu-
seu d’HistSria i el Museu
de la Ci~ncia i la T~cnica
no han tingut mai cap do-
na directors. En els seus
mds de 80 anys, el Museu
Nacional d’Art, nora,s
una, Maite Ocafia. M~s
sorprenant itot ~sl’abs~n-
cia de directores en equi-
paments propagadors de

modernitat com am e]
Museu d’Art Contempora-
ni de Barcelona, el Centre
de Cultura Contemporh-
nia de Barcelona i l’Arts
Santa MSnics.

En ]a fot ografia de fami-
]ia dels directius dels mu-
seus top, actualment no-
m6s hi surtan tres dones:
Pilar V~lez, del Museu del
Disseny; Rosa Maria Ma-
let, de la Fundaci5 Mir6, i
Montse Aguer, de la Fun-
daci5 Go]a-Salvador Dali.

Malet 6s alcapdavant de
]a Fundaci5 Mir6 des del
1980.Assegura que no s’ha
sentit infravalorada pel let
de set dons. I no nora,s ai-
x5: "Sense voler set crltica
ambles danes, si que calno
perdre de vista que, quan
est4s liderant una insti-
tuci6, t~i Ires de compro-
metre sense condicions, al
cent per cent. 0 adquirei-
xes aquesta responsabfli-
tat o no ho fas."

V~lez ~s ana altra vete-
rana an la direcci5 de mu-
seus bareelonins. Des de fa
quatre anys, du les regnes
del Museu del Disseny, i
anteriorment va capitane-
jar rorganigrama del Mu-
seu d’Arts Grhfiques i del
Museu Mar~s. Corn Malet,
tampoc ha notat difer~n-
cies en el tmcte. "Si m~an
tombat un projecte, no crec

que hagi estat pel fet de ser
dona, shi6 perqub no hite-
ressava, perqu~ no tocava,
permotius econbmics oper
den rail motius m6s."

En canvi, Aguer, que di-
rigeix els museus Dali des
del novembre, si que pen-
sa que hi ha certs tabfis.
"Internament, mai he es-
tat objecte de cap tipus de
discriminaci6, per6 en re-
unions externes arab ma-
joria masculina a vegades
m~qe trobat que he hagut
d’adver~ir que jo s6c la di-
rectora." ]~s del tot cons-
cient que les dories ho re-
hen molt m6s complicat
per accedir ala direcci6 dels
grans museus: ’~E1 sostre
de vidre exis~eix i~ a m6s,
6s evident que paguem un
preu en elterrenypersonal
quan estem tan compm-
meses professionabnent."

Normalitat al ter~itori
Lluny dels equipaments
de m6s categoria, pressu-
post i interns medi/~ic, la
situaci6 6s ben b6 una al-
tra. Entotala constel.laci6
de museus del territori,
si que saben qu~ 6s re,fir
comaz~daments femenins.
"Les danes ocupem la se-
gona llnia de ]a museolo-
gis. En el nostre imagina-
ri, sembla que les grans di-
rections toquan als ho-

rues. Venire d’una tradici5
en qu~ els directors sem-
pre erenhomes. Els temps
han canviat, les danes
pugem arab for~a, per6
aquesta tradici6 conti-
nua", subratl]a Carme
Clusellas, actual directora
delMuseu d’Ar~ de Girona,
amb una llarga traject6ria
en altres museus (Carde-
deu i Granollers) i expresi-
denta de l’Associaci6 de
Museblegs. Les dories to-
pen amb m~ mur infran-
quejable per escalar pro-
fessionalment, diuen mol-
tes de les directores con-
sultades. "En els eqhipa-

merits petits, la situaci6
dela dona fa temps que es-
ter norn~alitzada, per6 els
caps de cartell de la mu-
seologia han estat i conti-
nuen sent homes", emfa-
sitza Carme Sais, del cen-
tre d’art contemporani
BSlit de Girona.

"Durant anys, les dories
han tingut un paper molt
important en els equips
t~chics dels museus, fent
feines subordinades. Hi ha
professions, comta de con-
servadora i la de restaura-
dora, que han estat histS-
ricament femenines. Des-
pr6s de picar molta pedra,

la dana ha acabat acon-
seguint pujar l’filtim gra5
en e]s museus locals", as-
senyala la directora del
Museu de Badalona, Mar-
garita Abras. El sen cas 6s
paradi~a~tic: despr6s de
treballar durant 30 anys
al museu, fa on any es va
converth" en el sen cap
m6s visible.

Renundar a la vida privada
Per Pepa Ventura, del Mu-
sen Abell6 de Mollet, hi ha
dos factors que juguen en
contra de les dones. "Arri-
bar a dalt de tot vol dir re-
nunciar a una part de la
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vida privada i no totes les
dones hi estan disposa-
des. Moltes acaben fent un
pas enrere. Aquest ds, per
mi, el factor rods impor-
tant. L’altre ~s que, 5bvia-
ment, encara hi ha molts
prejudicis: no tothom con-
fia en les dunes."

"A peu de trinxera sore
mo]tes, per5 en les princi-
pals pinacoteques les re.g-
nes les duen els homes. Es
un problema de tradiciS,
per5 no nom~s. Els flit/ms
anys, els de la crisi, s’ha
anat lent forta tma visi5
mercanffflista de ]a cultu-
ra. Es va posar de moda la

figura del gestor en les di-
reccions dels museus ivan
comenqar a mimetitzar
el model de funcionament
empresarial. Els grans
museus eren corn grans
empreses. I si les grans
empreses tenen homes a
la cfispide, als grans mu-
seus ~amb~ n’havien de
tenir", argmnenta Mireia
Rosich, de ]a Biblioteca
Museu Victor Balaguer de
V’flanova i ]a Geltrd.

A1 llarg de l’filtima d~-
cada, s~aa anat imposant
la fSrmula del concurs pfi-
blic per escollir els c~wrecs
de responsabilitat dels

equipaments. "En tots els
processos en qu~ he par-
ticipat, no he vist mai que
s’ap]iqu~s un criteri discri-
minatori de g~nere. Mal",
emfasitza Sais. Arab& ca-
sualitat o no, en les re-
cents convocatSries no
n~aa sortit cap, de dona.

~acitat en els jurats?.
Hi havia paritat en e]s co-
mit~s que van avaluar els
candidats? Doncs no gal-
re. En el concurs per al
MNAC del 2011, en el tri-
bunal hi havia cinc homes
idues dories. Elguanyador
va ser Pepe Se~a. En el

que el mateix any es va fer
al Picasso, pr~tcticament
igualat (quatre contra
tres), va sortir Bernardo
Laniado-Romero. E12014,
Jaume Reus va set el mi-
llor candidat per dirigir
Santa MSnica segons un
tribunal format per set
homes i cinc dones. I en el
concurs dalMacba de l’any
passat, atenciS: vuit ho-
mes i una finica dona van
apostar per Ferran Ba-
renblit. Aquesta setmana
s’ha llan~at la convocatS-
ria per a La Vh~reina Cen-
tre de la Imatge de Barce-
lona, i en aque st cas si que

en e] jurat hi ha mds pre-
s6ncia de dones: quatre
enfront de tres homes.

"Malgrat que ara es par-
li rant de concursos, ja sa-
bem que a mo]ts ~s dificil
accedir-hi i que alguns es-
tan convocats arab bases
rods que discutibles. Les
fSrmules d’accds a aquest
tipus de cha’recs s’haurien
de basar en un compendi
de titulaciS, experi~ncia,
coneixements i habilitat s,
a m~s de presentar projec-
tes interessants i de tenir
un coneixement a forts
de la instituciS. Aquest
hauria de ser el criteri per
a tothom’, emfasitza Vi-
nyet Panyella, dels Mu-
seus de Sitges, queveu cla-
rissim el desplaQanmnt
que viu la dona: "Se’ns su-
posa menys preparades i
hem de batallar molt m~s
pel mateix. Tenim un sos-
tre, que de vegades es ma-
nifesta de manera molt si-
bfl.lina, per5 el tenim."

Sigui a dit o per
concurs pdblic,
els grans caps
de cartell de la
museologias6n
sempre homes

Les sensacions sSn in-
finitament m~s negatives

fan a dit. Els po]itics i els

riament homes, acostu-
men a ser els grans topalls
en les cmTeres de les do-
nes, compar~eixen totes.
"Hiha uns ninxols de rela-
cions professionals i per-
sonals eminentment mas-
culins que van en detri-
ment que ]a dona p~)spe-
ri", remarca M0nica Bor-
tell, del Museu de Gave,
que tambd posa l’accent
en eltarann~t de les dories:
"La dona no t~ ambici5 pel
poder, no el necessita per
sentir-se realitzada."

"M~s que un problema
d’e~clusiS, e] que ~fi ha ~s
molt atxeviment a menys-
tenir la nostra feina. Quan
una dona accedeLx a un
ch~rec, es posa en dubte
que ho h~tgi aconseguit pel

seu perffl, professional:
((Aquesta? Es lafulana de
tal...)> Un home, en canvi,
sempre arriba lluny per la
seva vfilua. La reputaci6 i
la feina que fa una dona
sempre es jutgen m~s fri-
volament. Se ]a mira amb
lupa i se ]a critica a ]a mi-
nima. En cas de dubte,
sempre es vendrh millor
el curriculum d’un ho-
me", opina Anna Capella,
la nova directora del Mu-
seu de Matar6, que tamb~
t~ reco~egut en altres
equipaments locals, en el
seu cas al Museu de l’Em-
pordh de Figueres.

"Qua, farfis deslilades?’.,
La dona ha de desafiar gcs-
tos d~umiliaci5 a In seva
feina. Per evitar-los, mol-
tes adopten "patrons de
comportament masculins
perqu~ sembla queet res-
pecten mds", admet Sais.
"Aun home en les matei-
xes circumst~mcies li do-
hem m~s credibfiitat i el
qfiestionem menys. Quan
una dona proposa nn pro-
jecte, l’ha d’argumantar
m~s; per a tot, ]’esfor~ ~s
m~s gran’, explica G15ria
Bosch, directora de la
Fundaci5 V’fla Casas, que
il.lustra els desaires que
sovint han de supor~ar les
dones amb una situaci5
que va viure fa temps,
quan un responsable ins-
titucional li va preguntar
si acaba~’ia organitzant
desfilades de models. "Se
t’atura ]a sang per un mo-
ment i penses que vols fu-
gir d’tm mSn aixi, per5
l’altra opci5 ~s la resposta
irSnica i pensar que tens
una oportunitat per cons-
truir’, rebla.

U. fut-r incert
Les muse61ogues estan di-
vidides quan pensen en el
futur. Les optimistes ho
veuen a tocar. "La pr6xima
generaci6 ser~ ]a que far~
l’assalt ales grans insti-
tutions", confia Clusellas.
"Algunes dones ja ban tren-
cat el gel", recorda Abras.
PetS, de veus pessimistes,
tamb~ n~fi ha. "Costarh
molt capgirar aquesta re-
alitat", ]amenta Borrell.
.~guer fins i tot creu que
en els filtims anys, coinci-
dint amb la crisi, hihaha-
gut "una involuciS" en els
drets de ]es dones.¯
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