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Introducció
Com a resu ltat de les práctiques real itzades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), entre
novembre de 20 10 i febrer de 201 1, emmarcades dins del Practicum del Master de Direcció de
Projectes de Conserva ció Restaurac ió (Facultat de Bel les Arts, Universitat Barcelona) vaig entrar
en contacte amb I'activitat del préstec d'obres d'art per a exposicions temporals. L'interes que em
va suscitar, juntament amb el desconeixement que tenia en la materia, em van portar a dedicar
el Treball Final de Master a la recerca deis diferents aspectes que envolten el préstec de Béns
Culturals en exposicions temporals, comenc;ant per una visió més global i acabant de centrar la
pro posta en I'ambit de la conservació-restauració (i especialment en I'activitat documental que
requereix).
El treball pretén demostrar que la sistematització d'aquesta documentació és una eina basica per a
un bon desenvolupament del procés de préstec, i ho fa fixant-se especialment en la documentació
que depen de rÁrea de Conservació-Restauració que, al cap i a la fi, és la documentació que ha
de permetre neutralitzar els riscos que pot comportar el préstec per a la integritat de les obres en
transito
Es pot dir que avui en dia, i en el nostre context geografic, el préstec de Béns Culturals entre museus
i institucions ha arribat a un punt que requereix tenir el suport d'una metodologia consensuada, tal
com queda manifest en el següent fragment que introdueix una de les publicacions sobre el tema:
"[ ... ] les exposicions temporals de béns culturals aglutinen, generalment, un nombrós i
variat grup de professionals de diferents especialitats. El seu treball es realitza, sovint,
d'esquenes els uns deis altres i sota una pressió que impedeix acotar els temps i la practica
en termes raonables. Ha esdevingut quelcom massa habitual treballar amb terminis
extremadament ajustats i, freqüentment, amb una informació defectuosa i poc f1u·{da. Tot
aixo obliga a aquests especia listes a actuar amb un percentatge elevat de "suposicions"
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que tenen com a resultat la improvisació en moments claus de I'exposició, posant en risc
els béns culturals i I'eficacia de les própies persones . Les lIargues jornades de t r eball,
I'estres que ocasiona la presa de decisions importants a I'últim m inut i les modificacions
significatives del projecte en etapes avanc;ades del mateix, no sempre estan justificades
pel fet que sigui un treball que requereix de la coord inació de nombrosos factors.
Experts de diferents procedencies re lacionats amb aquests esdeveniments culturals com
gestors, professionals de museus, comissaris, conservadors, restauradors, dissenyadors,
manipuladors, empreses de transport, etc., són coincidents en que la regulació de criteris
i metodes de treball són I' únic mitja per a afavorir un resultat segur i sensat." (Fernández

et al., 2008).
La finalitat d 'aquest treball és, doncs, que un conservador-restaurador hi trobi les referencies basiques
per entendre la complexitat del que representa el préstec per a exposicions temporals i pugui fer ús
deis protocols i formularis que des de diferents ambits s'estan confeccionant per tal de sistematitzar
i optimitzar la documentació d'aquesta activitat (cada vegada més present als museus).
Es tracta de demostrar que la documentació ha de respondre a models meticulosament pensats i
dissenyats per donar fo rma a les millors estrategies possibles que resolguin, d'una manera cada
vegada més satisfactoria, els problemes que es presenten durant els préstecs de Béns Culturals. En
definitiva, una bona documentació i, per descomptat, la garantia que es compleixi pertinentment tot
el que d'ella es der iva, és el millor camí per justificar una activitat (el préstec de Béns Culturals),
que entranya riscos evidents i que enca ra té molts punts febles, motius pels quals potser s'hauria de
practicar amb més pr udencia i moderació i estudiar-ne amb més deteniment les conseqüencies que
comporta a Ilarg termini.
Cal tenir present que I'activitat del préstec va comp letament vinculada a la conservació preventiva,
gran caval l de batalla de la conservació-restauració en el segle XXI. Es pot dir que, si fins ara la
conservació preventiva ja ho tenia prou difíci l per garantir la perdurabilitat deis Béns Culturals deis
museus en el sí de les seves instaHacions, ara es veu obligada a fer un pas més per la dificultat de
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mantenir aquesta garantia en el context d'un trasllat més o menys Ilarg i/o d'una exposició en unes
instal ·lacions alienes. Es pot entendre com a un repte peró també, en segons quins casos, com una
gosadia que potser s'hauria de rep lantejar. En qua lsevol cas, conscients de I'imparable moviment
deis béns cultura ls, ca l fer ús de totes les eines disponibles per m inimitzar el risco

Metodologia
El plantejament d'aquest trebal l es basa en la recerca d'una informació que permeti donar
una visió global al vo ltant del préstec de Béns Cu ltura ls per a exposicions tempora ls; i com a
conseqüencia de la identifica ció i estud i deis diferents recursos que hi ha actua lment al nostre
abast per desenvolupar aquesta activ itat, fer una valoració final que evidenci i les necessitats
no cobertes i, de retruc, les mancances que cal abordar. Com a pas previ per arribar a aquest
objectiu, calia donar una visió prou amplia que permetés comprendre aquesta qüestió en tot el
seu abast i tota la seva complexitat.
El treball esta enfocat a acabar confrontant, per una banda, els documents que cal redactar, i per
I'altra, els recursos disponibles que permetin sistematitzar aquests documents i, per tant, millorar-ne
tant la seva redacció i la seva interpretació. D'aquesta confrontació es despren un diagnóstic de la
situació i la pro posta de continuar en la línia de cobrir les mancances detectades.
Un cop identificats els recursos disponibles, I'ús d'una simple taula sinóptica va permetre visualitzar
facilment els resultats obtinguts i extreure'n les conclusions pertinents (Taula 1). El fet d'utilitzar
aquest format pot permetre introduir nous recursos que es vagin trobant per a cadascuna de les
diferents fonts d'informació.
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Taula 1. Taula sinóptica amb part deis resu ltats obtinguts en la recerca de recursos .
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Discussió/Conclusions
Durant tot el procés de recerca, es va poder constatar que la sistematització és I'única via per
documentar amb rigor. Si bé seria ideal que la sistematització en els documents deis museus sigui
consensuada de manera global entre grups d'entitats museístiques, aixo no treu que cada entitat
se I'adapti a les seves necessitats. Per aixó, caldria combinar I'especificitat de cada museu amb
I'aplicació de convencions per facilitar I'entesa alla on es pugui i, en definitiva, pel que fa al préstec
de Béns Culturals, facilitar el bon exercici i desenvolupament del mateix.
Sens dubte, alguns deis recursos no tenen en el seu origen una voluntat directa de sistematitzar cap
document pero, en la mesura que canten en informació sobre la materia, poden ser utilitzats com a
recurs o font de coneixement i dotar de contingut els documents pertinents.
Podem trobar fon;a recursos disponibles peró encara hi ha un gran buit: I'activitat de préstec no compta
amb cap iniciativa seriosa i completa de normalització terminológica. Fins que aquesta no existeixi i
s'implementi no sera possible incorporar amb eficacia els estandards que es vagin desenvolupant per
a la sistematització de la forma i el contingut deis documents: la sistematització del lIenguatge és la
clau per a que es desencadeni un procés real d'incorporació deis estandards en els museus.
Pel que fa a les iniciatives de sistematització, es pot dir a grans trets que, segons paIsos, El Regne
Unit és el més actiu i que les institucions canadenques i nord-americanes són especialment prolífiques
en totes les qüestions relacionades amb la investigació d'embalatges i millora en els metodes de
transport (a I'hora que també estudien els factors de risc que el préstec presenta en els Béns
Culturals en tránsit) .
És de destacar la iniciativa del Grupo Español del I nternational Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works (GEIle) que está elaborant tot un seguit de documents model i documents de
recolzament que inclouen gairebé tots els procediments més importants del procés de préstec.
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