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  Introducció 
 
Història i actualitat de l’accés gratuït als museus 

 

La gratuïtat d’accés és un valor que pertany a la identitat original dels museus, tant a 
Europa, on els museus van ser majoritàriament fundats per governs protectors i 
educadors que volien posar el patrimoni col·lectiu a l’abast de tothom, com als Estats 
Units, on molts dels grans museus van néixer sota els auspicis de mecenes i filàntrops 
que els volien accessibles socialment.  

 

Històricament, la gratuïtat als museus s’ha vinculat a dues idees fonamentals: la 
primera, que els museus conserven un patrimoni col·lectiu que pertany als ciutadans, 
els quals per tant hi haurien de tenir lliure accés; i la segona, que els museus han de 
ser instruments per a l’educació i millora de la societat, i que per tant haurien 
d’arribar a tots els segments de la població d’acord amb el principi d’equitat.  

 

Des dels inicis, el règim d’accés als museus ha suscitat debat, entre els defensors de la 
gratuïtat, i els defensors de les tarifes d’admissió, que les consideraven necessàries 
per a regular la demanda i obtenir ingressos.  

 

A França, l’any 1897, en un debat a la cambra de diputats, s’argumentava a favor de la 
gratuïtat, i respecte al Louvre: “... les donacions han estat fetes a la nació, les 
adquisicions de l’Estat han estat pagades pels contribuents, i el valor dels nostres 
soldats ens han donat la resta; la nació està, per tant, absolutament a casa seva al 
Louvre, i té el dret d’entrar-hi lliurement” (citat a Samsoen, 2002). 

 

En el món anglosaxó, durant el segle XIX, es desenvolupa un concepte de museu que és 
instrument d’educació i de “salvació social”, vist com un bé públic essencial per la 
formació cultural i moral dels ciutadans, i molt especialment per a les classes 
treballadores. Al museu se li otorgava un valor social important, i tota ciutat del 
Regne Unit, dels Estats Units o del Canadà, a més d’un parc públic, i d’una biblioteca 
pública, també volia tenir un museu públic (Dickenson, 1994).  

 

Al Regne Unit, l’any 1929, defensant la gratuïtat, el director del British Museum 
polemitzava amb els que volien introduir tarifes: “El tema en qüestió és molt simple. 
S’intenta encoratjar l’ús del Museu o no? No hi ha el més mínim dubte que la 
imposició de tarifes desencoratja l’assistència. La pregunta, per tant, és simplement 
si val la pena excloure el públic (els membres més pobres del públic, és clar) per 
l’interès del rendiment econòmic que s’ha d’esperar de les tarifes. La nació té un gran 
capital invertit en el Museu i és millor mirar el rendiment d’aquest des de la 
perspectiva dels beneficis educatius que s’ofereixen al públic, que no pas dels 
ingressos banals a les taquilles” (Royal Commission Report de 1929, citat a Kirby 1988; 
House of Commons 1989; Dickenson 1994; Anderson, 1998). 

 

Als Estats Units, a finals del segle XIX i principis del XX, alguns fundadors de museus 
van voler assegurar la seva accessibilitat, en alguns casos dotant-los de fons de capital 
destinats a assegurar una gratuïtat en perpetuitat. Un cas il·lustratiu és el del Sant 
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Louis Museum of Art, que té una inscripció gravada a la façana de pedra de l’edifici, 
datada de l’any 1904, on diu: “Dedicat a l’art i gratuït per a tothom” (citat a 
McFelter, 2007). 

 

En els països de més tradició, la gratuïtat es va mantenir com a principi i pràctica 
majoritària fins els anys 1970s i 1980s. A partir dels anys 1980s la tendència a cobrar 
entrada es va anar imposant, en un context de retallades dels pressupostos públics i 
d’increment dels costos de funcionament, així com d’una gestió caracteritzada per la 
introducció de pràctiques de la gestió privada i per la voluntat d’aconseguir més 
autonomia organitzativa i financera. Amb la substitució dels arguments ideològics pels 
econòmics, i amb l’atenció posada a generar ingressos per augmentar el pressupost, 
les tarifes d’admissió es van anar generalitzant i la gratuïtat d’accés als museus va 
anar reculant fins la seva quasi desaparició (Dickenson 1994; Samsoen 2002). 

 

El museu modern, més proper a les indústries del lleure i del turisme que al món 
educatiu i acadèmic al que anava associada la tradició de gratuïtat, ha anat esdevenint 
de pagament. Els preus inicialment van ser modestos, simbòlics, i molts museus van 
mantenir, fins i tot, algun dia gratuït a la setmana. Posteriorment, les polítiques 
tarifàries s’han sofisticat, amb descomptes i tarifes especials per a grups específics, i 
els preus de l’admissió general s’han multiplicat, en alguns casos de forma 
desorbitada.  

 

A mitjans dels anys 1990s la gratuïtat semblava abandonada definitivament, però 
paradoxament, quan els últimes reductes de gratuïtat estaven a punt de desaparèixer, 
la idea de la gratuïtat dels museus ha ressorgit amb força, començant al Regne 
Unit, i prosseguint en d’altres països europeus, a Nord Amèrica, i a d’altres llocs del 
món. (Gombault & Petr., 2006).  

 

Així, conviuen en aquests moments els dos sistemes. Hi ha museus amb preus 
d’entrada molt elevats, que segueixen creixent, mentre que alhora s’expandeix el 
nombre de museus que ofereixen l’accés gratuït. El MOMA de Nova York, un museu 
emblemàtic, per exemple, actualment cobra una entrada general de $20 (uns 13€), un 
preu que ha augmentat un 67% des de l’any 2004, quan l’entrada costava $12 (uns 8€). 
Els grans museus nacionals britànics, en canvi, ofereixen des de l’any 2001 l’accés 
gratuït a les seves col·leccions permanents. 

 

En el retorn de la gratuïtat, les polítiques d’accés a la cultura i d’inclusió social, 
impulsades per alguns governs, han tingut un paper important, amb iniciatives 
acompanyades d’un esforç financer destinat a compensar la pèrdua dels ingressos de  
les entrades. En d’altres casos han estat museus individuals o associacions 
professionals els que es posicionen i han buscat formes de fer-ho possible. 

 

Les polítiques d’accés gratuït als museus s’han anat extenent en els darrers anys, en 
diferents formes: des de la gratuïtat permanent, o universal, tots els dies de l’any i 
per a tothom; passant per la gratuïtat limitada però regular, d’un dia al mes o a la 
setmana; fins a la gratuïtat puntual vinculada a algunes celebracions especials. En són 
exemples destacats l’accés universal a les col·leccions permanents, reintroduïda als 
museus nacionals i universitaris del Regne Unit, i adoptada després en altres llocs com 
Dinamarca, o la ciutat de París; l’accés gratuït limitat d’un diumenge al mes, primer 
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implantat al Louvre i després a tots els museus i monuments nacionals francesos; i les 
iniciatives puntuals que s‘organitzen a molts països, com la Nit dels Museus o les 
Jornades de Patrimoni.  

 

Els principals objectius argumentats en la introducció de les polítiques i les mesures 
de gratuïtat són: incrementar l’accés als museus, eliminant la barrera ecònomica; 
ampliar el ventall de persones que visiten museus, arribant als sectors que no 
acostumen a visitar-los o no els visiten mai; augmentar la freqüència de les visites 
entres les persones que ja visiten; i augmentar les visites de la població local, 
canviant el predomini actual de visitants turistes en molts museus. 

 

En totes les seves formes, l’impacte de les mesures de gratuïtat en el públic està 
essent positiu. Allà on s’han implantat, acompanyades d’esforços sostinguts de 
programació i de màrqueting, han tingut un èxit notable. Les dades dels països amb 
més anys d’experiència, on s’ha realitzat un seguiment continuat, especialment el 
Regne Unit i França, mostren que han comportat un clar augment de la freqüentació i 
també una certa diversificació de públics, encoratjant a persones que no 
acostumaven a visitar museus a fer-ho. I no menys important, ha canviat també la 
forma en que s’utilitzen els museus. 

 

És ara la societat més receptiva a la gratuïtat? Forteau (2001), en la introducció de 
l’informe d’avaluació sobre cinc anys de gratuïtat d’un diumenge al mes al Louvre va 
escriure:  

“Quan el febrer de 1990, la gratuïtat del diumenge, quasi bicentenària, va ser 
anulada al Louvre, aquesta decisió no va trobar més que indiferència 
col·lectiva: no es va aixecar ni una veu, públicament, per debatre-ho. En canvi, 
quan el gener de 1996, la gratuïtat es va restablir al Louvre el primer 
diumenge de cada mes, vam veure acudir-hi multituds inmenses; i les mateixes 
multituds van estar presents, per tot arreu, quan el gener de 2000 aquesta 
generositat va ser estesa al conjunt dels museus nacionals. S’havia produït, en 
deu anys, una revolució en les motivacions i les pràctiques culturals? Sinó, com 
interpretar aquest fenomen sorprenent?” (Citat a Gombault et al, 2004) 

 

Malgrat la seva creixent popularitat, la gratuïtat és un tema controvertit. Els mitjans 
se n’han fet ressò i ha ressorgit el debat, en alguns llocs de forma molt intensa.  

 

Entre els professionals de museus, en general, el tema de la gratuïtat suscita 
sentiments contradictoris, com a expressió del conflicte permanent entre la vocació 
de servei públic d’aquestes institucions i les pressions pressupostàries que afronten a 
diari. També es qüestiona sovint la seva eficàcia com a instrument d’accessibilitat o 
de democratització cultural, i el seu cost.  

 

Entre les opinions més sostingudes, hi ha la idea de que el preu no és el principal fre 
a la visita, i també que l’augment de visitants que comporta la gratuïtat 
probablement té més a veure amb visites més freqüents per part dels visitants 
tradicionals que amb l’atracció de nous visitants.  
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Hi ha preocupació, a més, per les implicacions financeres d’un augment important de 
visitants (més costos de neteja i de personal per atendre el públic, per exemple), que 
no sempre estan ben cobertes per les compensacions econòmiques que ofereixen els 
governs. 

 

A diferència d’altres èpoques, però, el debat sobre la gratuïtat, que havia estat 
dominat per principis i per arguments poc fonamentats (als defensors de la gratuïtat, 
se’ls havia qualificat d’idealistes o fonamentalistes), ara compta amb dades sòlides.  

 

En aquests moments, si bé es reconeix que la gratuïtat per sí sola no és la solució a 
tots els problemes d’accés als museus, ja que el pagament no és la única barrera pels 
sectors de la població que no visiten museus, sí que se la veu, cada cop més, com un 
ingredient bàsic per assolir un accés ampli.  

 

A Catalunya... 

 

La influència d’aquestes polítiques encara és baixa i el debat sobre el tema 
pràcticament inexistent. Sí que hi ha debat, i s’experimenta, amb les politiques de 
preus, però la gratuïtat no es planteja, en general, com a opció.  

 

Hi ha alguns casos, pocs, de gratuïtat permanent, sobretot en museus locals de 
titularitat municipal. També és coneguda la gratuïtat de les exposicions temporals de 
CaixaForum i La Pedrera, dos centres pertanyents a entitats financeres. Hi ha l’expe-
riència dels museus de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen un dia gratuït al mes 
(i totes les tardes de diumenge a partir del proper mes d’abril), i la d’altres museus 
que n’han seguit l’exemple. Sí que s’ha produït un augment important de les jornades 
de portes obertes, en museus tant grans com petits. Així doncs, la gratuïtat limitada, 
oferta de forma regular o puntual, ha anat creixent, però els objectius que es 
persegueixen no s’expliciten, ni s’avalua el seu impacte en l’accessibilitat i l’ampliació 
de públics.  

 

L’expansió i els bons resultats de les polítiques d’accés gratuït arreu, no obstant, 
porten inevitablement a preguntar-se sobre si iniciatives d’aquest tipus serien 
aplicables al nostre país, o si el seu impacte seria semblant, i a considerar la 
implantació d’enfocaments similars aquí.  

 

La decisió d’introduir la gratuïtat és, en última instància, una decisió política, que ha 
d’incloure raonaments tant ideològics i morals com econòmics. Hauria de finançar el 
govern català l’entrada gratuïta als museus? La decisió s’hauria d’acompanyar d’una 
reflexió més àmplia, que va més enllà de l’abast d’aquest estudi. Quin valor social 
tenen els museus, al nostre país? Què s’espera d’ells? Quines necessitats adrecen i 
quins beneficis aporten a la societat que els finança amb els seus impostos? Són, o 
poden ser, els museus públics, tan necessaris i essencials com una biblioteca, una 
escola o un hospital públics, la gratuïtat dels quals no es qüestiona? L’accés al 
patrimoni col·lectiu que conserven els museus és un dret de tots els ciutadans, o és 
aquest un tema marginal? Han de ser un recurs, de coneixements i d’aprenentatge, al 
servei de tota la ciutadania, o ja està bé que es centrin en servir aquells que realment 
els aprecien i que estan ben disposats a pagar per utilitzar-los?  
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Objectius i metodologia 
 

Objectius 

1. Examinar els arguments a favor i en contra de l’accés gratuït als museus que han 
conformat el debat sobre el tema. 

2. Descriure breument les principals experiències de gratuïtat als museus implantades 
recentment: al Regne Unit, França, Suècia, Dinamarca, Estats Units i la Xina. 

3. Estudiar en profunditat l’experiència britànica i la francesa: el context, les motiva-
cions, la seva implantació, les conseqüencies organitzatives i el seu impacte social. 

4. Explorar l’opinió dels professionals de museus, respecte les polítiques de gratuïtat i 
la seva aplicabilitat a Catalunya. 

5. Identificar evidència (estadística o anecdòtica) sobre les experiències de gratuïtat 
que existeixen a Catalunya, i el seu impacte. 

6. Extreure conclusions sobre els efectes de les polítiques d’accés gratuït, i sobre 
l’interès i les condicions que serien necessàries per aplicar-les a Catalunya. 

 

Metodologia: 
 

 Revisió bibliogràfica i documental: 

S’ha realitzat una revisió exhaustiva de fonts documentals primàries i secundàries, que 
han inclòs informes, estadístiques de públic, memòries, documents de posicionament 
d’organitzacions professionals, bibliografia acadèmica i museològica, articles i notícies 
als mitjans de comunicació, i comunicats de premsa governamentals.  

Aquesta revisió ha permès recollir arguments i evidència a favor i en contra de l’accés 
gratuït als museus, identificar les experiències recents de diferents països, i descriure 
amb detall les particularitats dels casos britànic i francès, dels quals hi ha informació 
abundant. 
 

 Entrevistes a professionals de museus catalans: 

Amb un enfocament exploratori i qualitatiu, s’han realitzat, durant el mes de juliol de 
2008, 32 entrevistes i 3 converses amb professionals de museus catalans per conèixer 
les seves opinions, perspectives i experiències sobre la gratuïtat als museus, i la seva 
aplicabilitat a Catalunya.  

Els entrevistats s’han escollit per la seva posició com a directors de museus o tècnics 
responsables d’àrees rellevants (gerència, comunicació, educació, programació), així 
com també alguns professionals independents i acadèmics que podien aportar perspec-
tives interessants sobre el tema. S’han inclòs en la mostra persones vinculades als 
museus nacionals, als museus locals, a museus gratuïts, i a museus de pagament, així 
com també a museus que ofereixen dies gratuïts de forma regular o en dies especials. 

Les entrevistes s’han plantejat de forma semi-estructurada, com una conversa informal 
a partir d’una llista preliminar de preguntes que s’ha passat amb antel·lació perquè els 
entrevistats poguessin reflexionar sobre el tema, però que no havia de seguir-se 
estrictament. També s’ha passat un document breu d’introducció sobre el tema, amb 
algunes dades de les experiències britànica i francesa, perquè tots els entrevistats 
tinguessin una informació de partida, i també un petit qüestionari complementari.  

Per conèixer el context de les polítiques d’admissió a Catalunya, s’ha consultat a 
persones que han estudiat la història dels museus, i s’han obtingut dades del Registre.
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1. El debat sobre la gratuïtat de l’accés als museus: arguments 
i evidència (revisió bibliogràfica). 
 

El debat sobre si l’accés als museus ha de ser gratuït o de pagament ha sorgit amb 
molta força en les darreres dècades, especialment al Regne Unit i a França, però 
també als Estats Units i en d’altres països europeus i d’altres llocs del món. Aquest 
debat ha suscitat forts arguments a favor i en contra, i ha tingut especial intensitat en 
relació als museus nacionals, tot i que també ha afectat als museus locals. El tema ha 
captat l’interès de la premsa d’opinió i de les notícies d’actualitat, ha estat objecte 
d’estudi dels economistes interessats per la cultura i pels serveis públics, i ha remogut 
la pròpia professió museística i el sector cultural ampli. 

 

En tant que el procés de decisió sobre les polítiques d’accés gratuït o les polítiques de 
preu als museus implica entendre i tenir en compte les complexes relacions entre la 
missió dels museus i la necessitat de generar ingressos, aquesta revisió bibliogràfica 
examina la qüestió des d’una perspectiva àmplia. Els arguments, a favor i en contra, es 
deriven tant de consideracions ideològiques, ètiques i morals, com de motius 
econòmics. 

 

Aquesta revisió busca, a més, no només recollir els arguments principals del debat sinó 
també identificar l’evidència existent sobre els resultats i els efectes de les polítiques 
d’admissió gratuïta o de pagament. Si bé tradicionalment el debat havia estat poc 
sustentat per informació sòlida i fiable, actualment hi ha moltes més dades 
disponibles, procedents d’estudis i experiències diverses, que permeten aclarir millor 
els termes del debat i extreure’n conclusions. 

 

 

1.1. A favor de la gratuïtat d’accés 
 

La gratuïtat és coherent amb la missió educativa i cívica dels museus 

L’accés al patrimoni que conserven els museus és un dret del ciutadà, i la 
gratuïtat permet l’equitat d’aquest accés. 

 

Els principals arguments utilitzats a favor de la gratuïtat als museus són de tipus  
filosòfic, relacionats amb el paper social i la missió educativa i cívica d’aquestes 
institucions. Aquests arguments es deriven principalment de la tradició de gratuïtat als 
museus del món anglosaxó, que ha anat associada al seu rol en el món educatiu i 
acadèmic --un rol que s’ha anat desdibuixant amb la tendència actual a veure els 
museus com a part de les indústries del lleure i del turisme (Kirby, 1988). 

 

“Estic convençuda que cobrar entrada altera fonamentalment la natura de 
l’experiència als museus i categòricament canvia les seves funcions i orientació. Els 
museus no poden sostenir que conserven el patrimoni de tots si només alguns es poden 
permetre veure’l. No poden defensar que són un lloc de trobada, un fòrum i un espai 
cívic on sentir-se segur, si només alguns ciutadans (els que paguen) poden participar-
hi. I no poden defensar que són un recurs educatiu per aquells desitjosos d’aprendre, 
si aquells que volen utilitzar els museus per aprendre han de determinar primer si es 
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poden permetre l’aprenentatge. Hi ha una desconnexió fonamental entre les missions 
que escrivim i l’acte d’imposar un preu d’entrada”. (Gurian, 2005) 

 

Algunes veus afirmen que els museus s’haurien de veure com les biblioteques, que 
ofereixen un accés totalment lliure, són àmpliament percebudes com a valuoses 
socialment, i reconegudes per tothom com a mereixedores del suport i del 
finançament públic. Aquestes veus reconeixen, alhora, que resulta difícil reclamar un 
suport i una percepció pública similar per als museus mentre es cobren tarifes 
d’admissió elevades. 

 

Partint del raonament que l’accés a les col·leccions dels museus és un dret del 
ciutadà, i que les tarifes contravenen aquest dret, organitzacions professionals dins de 
l’àmbit cultural i museístic, especialment en els països anglosaxons (campanyes i 
documents de posicionament de VAGA-Engage, The Art Fund, BECTU, National 
Campaign for the Arts, i d’organismes del govern, al Regne Unit), han defensat 
fortament el finançament públic dels museus i un plantejament universalista de la 
gratuïtat. Els que ho defensen vinculen la gratuïtat als objectius d’inclusió social, 
entenent els museus com agents per al canvi social positiu. 

 

“Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a 
gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic”.(Declaració 
Universal dels Drets Humans, 1948, article 27). 

“L’imperatiu que els museus han de ser inclusius socialment és una qüestió de justícia 
més que de benestar” (Scottish Museum Council, 2000).  

 

 

Les tarifes tenen un efecte en la demanda. Tenen un efecte dissuasori per a certs 
segments de la població i per tant són un impediment a l’accés. 

 

Diversos autors afirmen que els preus d’entrada són una barrera innegable, real o 
subjectiva, per a determinats grups de persones (Dickenson, 1994; Kirchberg, 1998; 
Anderson, 1998; Gurian, 2005; McFelter, 2007).  

 

Dickenson (1994) afirma que fins i tot amb tarifes modestes, un museu gratuït que 
comença a cobrar entrada notarà com a efecte immediat i probable una reducció del 
nombre de visitants. Com que els museus no són essencials per a moltes persones, les 
tarifes fan disminuir el nombre de visitants. Segons l’autora, l’evidència d’un nombre 
de fonts apunta a una caiguda d’aproximadament el 20%. La reducció sembla ser més 
gran entre els joves i els residents locals, els primers perquè tenen menys ingressos 
disponibles i els segons perquè es redueix el nombre d’aquells que es “deixen caure” 
als museus de tant en tant.  

 

Les altes tarifes que actualment tenen molts museus desencoratgen sobretot a les 
famílies, i també a persones que acostumen a visitar museus però tenen ingressos 
modestos (Gurian, 2005).  
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Pel que fa a les persones que no visiten museus, la pròpia experiència de pagar a 
l’entrada, sigui la quantitat que sigui, és una obstrucció emocional. Aquells visitants 
potencials però indecisos, eviten aquesta primera trobada, entre d’altres motius 
perquè no saben si l’experiència valdrà la pena. Malgrat que sovint s’ofereixen 
descomptes, i cada cop més, també hores i dies especials d’admissió gratuïta, 
aprofitar-los requereix coneixement i planificació, i per tant tendeixen a ser utilitzats 
per aquells visitants més experimentats i organitzats (Gurian, 2005).  

 

En conseqüència, si la classe mitja professional ja està sobrerepresentada entre els 
visitants de museus, les tarifes encara incrementen més la tendència (Dickenson, 
1994). Els museus que tenen com a objectiu arribar a persones que no acostumen a 
visitar museus, han de considerar seriosament algun tipus de política de gratuïtat (Mc 
Felter, 2007).   

 

“La gratuïtat és la forma més bàsica d’accés, sense la qual les altres iniciatives per 
afavorir l’accés tindran un resultat limitat” ... “Cobrar entrada promou activament 
l’exclusió”. (Visual Arts and Galleries Association -Engage, 1997) 

 

“De mala gana però inequívocament he arribat a la conclusió que les tarifes 
d’admissió general són el més gran impediment individual per fer que els nostres 
museus siguin realment i completament accessibles”... “En la situació actual només 
els que es poden permetre pagar el preu d’entrada, i pensen que l’experiència té prou 
valor per pagar per ella, poden tenir accés a un patrimoni que ens pertany a tots”... 
“No podem continuar discutint la inclusió seriosament si continuem cobrant per 
l’admissió”. (Gurian, 2005) 
 

  Kirchberg va preguntar l’any 1995 a una mostra representativa de 1.080 
alemanys, amb un qüestionari estandaritzat, la importància subjectiva de 23 
motius i barreres per visitar museus. Va donar com a resultat que l’única 
barrera subjectiva significativa eren els preus d’entrada. 
 

  Been et al. (2002) revisen els estudis existents sobre l’efecte dels preus 
d’entrada en el nombre de visites als museus, i conclouen que, en general, els 
increments de preu tendeixen a reduir el nombre de visites un 30-40%.  

 

 

L’eliminació de les tarifes resulta en un clar augment del nombre de visitants. 

 

Si cobrar entrada sembla tenir un efecte en la reducció de la demanda, les 
experiències recents il·lustren el cas invers. L’anul·lació de les tarifes comporta 
normalment un increment important del nombre de visitants.  

 

Si arribar a una part més gran de la població és un dels objectius principals dels 
museus i dels governs que han decidit eliminar tarifes, l’experiència recent permet 
concloure que l’accés gratuït és un instrument efectiu, ja que serveix realment per 
arribar a més persones. La introducció recent de l’admissió gratuïta en museus de 
diferents països ha mostrat un increment molt marcat del nombre de visites. 
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Diversos estudis aporten evidència d’aquest efecte positiu en el nombre de visitants, 
tant de casos de gratuïtat permanent com de gratuïtat limitada, tant en museus grans 
com petits, i en diferents països (Selwood 2005, Been et al 2002, Steiner 1997, i 
altres). 
 

  El Regne Unit ens aporta l’experiència més extensa i prolongada. Es va 
introduir la gratuïtat el 2001 en un nombre de museus nacionals que abans 
cobraven entrada. L’impacte de la gratuïtat en el nombre de visitants va ser 
immediata i impressionant, i s’ha mantingut en creixement (Selwood, 2005):  
 

 > Al cap d’un any des de la seva introducció (del novembre de 2001 al 
desembre de 2002), l’assistència va créixer a tots els museus nacionals que 
van introduïr la gratuïtat. Aquests increments van anar d’un 11% a l’Imperial 
War Museum , fins un 111% al Victoria and Albert Museum. Amb un 85% 
d’increment al Natural History Museum i un 100% al Science Museum. En 
conjunt, l’assistència a tots els museus nacionals que van introduïr la 
gratuïtat, incloent els que estaven fora de Londres, va créixer un 69%.  

 

 > Al cap de dos anys (de novembre 2002 a desembre 2003), les visites van 
créixer un 72% a tots els museus que abans cobraven. Això va representar 5,6 
milions de visites més que les rebudes durant l’any 2001. Les visites al 
Science Museum van créixer un 120%, les del Victoria and Albert Museum un 
117%, i les del Natural History Museum un 74%. 

 

  Un estudi de AEA Consulting (1997), citat per Been et al. (2002), va comparar 
el nombre de visites abans i després de la introducció de la gratuïtat en 10 
museus petits britànics, i va trobar que el volum de visites va créixer en tots 
ells. Els increments variaven del 17 fins el 143%. 
 

  França també aporta dades positives. L’experiència del Louvre, que l’any 
1996 va instaurar un dia de gratuïtat al mes, ha registrat des d’aleshores un 60% 
més d’assistència els diumenges gratuïts respecte dels diumenges normals. La 
resposta ha estat especialment positiva entre la població resident. En un museu 
on 2/3 dels visitants són turistes, els diumenges gratuïts han rebut un 130% més 
de francesos que els diumenges normals (Dades citades a Been et al 2002). 

 

  Quan la municipalitat de París l’any 2002 va instaurar la gratuïtat total de les 
col·leccions permanents, i també de les exposicions temporals per als menors 
de 13 anys, l’impacte de la gratuïtat va ser immediat i durador. Actualment, 
encara que hi hagi certes disparitats entre institucions, la freqüentació de les 
col·leccions roman al nivell del doble de la del 2001 (Dupuis 2008) 
 

  L’estudi de cas de Steiner (1997), en un dels museus més grans dels Estats 
Units, també confirma que l’admissió gratuïta té un efecte positiu. En aquest 
museu, el nombre de visites sembla ser dues vegades més alt el dia setmanal 
gratuït (els dimarts) que els dies normals entre setmana. 
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La gratuïtat fa els museus accessibles a persones d’un perfil demogràfic diferent 
al dels visitants tradicionals. 

 

Els estudis de visitants demostren, arreu, que el públic de museus és molt definit i 
restringit, amb un bon nivell educatiu i raonablement benestant, mentre que les 
persones que pertanyen a nivells socioeconòmics baixos i les minories ètniques estan 
poc representats entre els visitants. Un dels principals objectius que motiven 
l’eliminació de les tarifes d’admissió és aconseguir canviar aquesta composició del 
públic dels museus, amb una major representació de persones amb un perfil 
demogràfic diferent al dels visitants tradicionals.  

 

Hi ha pocs estudis que aportin evidència sobre aquesta qüestió. Però els existents 
coincideixen que els canvis en el perfil són més aviat modestos. Si bé la introducció de 
l’admissió gratuïta produeix un increment del nombre de persones dels grups poc 
representats entre els visitants de museus (els “no-visitants”, o considerats 
“socialment exclosos”), l’impacte més gran d’assistència sembla produir-se entre 
aquells grups que tradicionalment han anat sempre als museus (Martin, 2003; Gurian, 
2005; Been et al 2002; McFelter 2007, Dupuis 2008 i altres). 

 

Cal reconèixer, per tant, que un dels efectes de l’admissió gratuïta és, molt 
probablement, que les persones que ja visiten museus els visiten més freqüentment. 
Per tant, una part important de les noves visites no serien de nous visitants, sinó del 
públic existent que visita més sovint.  

 

  Martin (2003), en un estudi sobre l’impacte de la gratuïtat als museus 
nacionals britànics, va mostrar que el nombre de visitants havia crescut en tots 
els grups d’edat, i que també hi havia hagut un creixement entre les persones 
de classe social baixa. Així i tot, el perfil de la típìca “població” de visitants de 
museus s’havia mantingut relativament estable, i clarament decantada en favor 
dels grups de visitants “tradicionals”.  
 

  El Louvre, que des de l’any 1996 ha ofert un diumenge gratuït al mes, ha 
observat un canvi en la composició del públic, amb una major proporció de 
joves i de famílies amb nens. En un dia gratuït, el 25% dels visitants francesos 
tenen entre 15 i 25 anys, mentre que en un dia normal aquest grup d’edat 
arriba només al 18% dels visitants. Les famílies amb nens petits també estan 
millor representades. L’assistència de persones de baix nivell socioeconòmic, 
tanmateix, només s’incrementa proporcionalment. (Been et al 2002) 
 

  L’estudi de McFelter (2007), recollint experiències de gratuïtat entre entre 
els museus d’art de l’oest dels Estats Units, va trobar que d’entre els 15 museus 
que oferien mesures de gratuïtat limitades (dies i hores), més de la meitat 
informaven d’una diferència significativa en el perfil demogràfic dels visitants. 
Els grups de gent gran, les famílies extenses, les escoles, les persones amb 
discapacitat o els grups de persones en rehabilitació, era més probable que 
visitessin en aquests moments. 
 

  L’experiència de gratuïtat total a les col·leccions permanents dels museus de 
l’Ajuntament de París, segons Dupuis (2008), no ha aconseguit modificar el 
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perfil sociodemogràfic dels visitants. Els joves de menys de 25 anys són encara 
poc nombrosos, ja que la mesura no afecta els seus hàbits sinó més aviat els 
dels adults. Les categories sòcio-professionals amb un fort perfil cultural 
continuen sent les dominants. Les famílies són escasses, i els visitants es 
desplacen majoritàriament sols o de dos en dos. La majoria de visitants, 
finalment, són persones acostumades a visitar museus. 

Segons l’Oficina de Museus de la Ciutat “(...) la mesura de gratuïtat no ha 
complert totalment els seus objectius, ja que no ha modificat el perfil dels 
visitants. (...) En termes de categories socioprofessionals, les xifres no indiquen 
una diferència sensible amb els museus que no apliquen la gratuïtat (...). El 
total dels segments de visitants regulars de museus (un cop al mes) i de 
visitants assidus (més d’un cop al mes) representa més de la meitat del 
públic.” (citat a Dupuis 2008) 

 

Així doncs, la mesura de l’accés gratuït, per sí sola, no és suficient estímul per 
encoratjar a un gran nombre d’aquells que no tenen l’hàbit de visitar museus.  

 

Dupuis (2008), a partir de revisar l’experiència francesa, que ha estat avaluada en els 
darrers anys, remarca i també conclou que la gratuïtat, per ella mateixa, no és 
suficient per provocar la visita de categories de “no públic”, massa allunyades del món 
cultural. Observa que “en general, les polítiques tarifàries que ofereixen preus molt 
reduïts, fins i tot de franc, reforcen primer les pràctiques existents i, de manera 
marginal, obren perspectives per a persones que es troben a la frontera. Qualsevol 
avantatge econòmic ofert no seria, malgrat tot, suficient en sí mateix per atreure un 
nou públic nombrós: sensibilització, iniciació, formació i informació són els imperatius 
de qualsevol política de democratització.” (pàg. 169-170) La gratuïtat pot atraure, per 
tant, segons Dupuis, al públic ja sensibilitzat (la majoria freqüenten una mica les 
institucions culturals), pels quals la visita al museu és percebuda com a satisfactòria, 
encara que potser de forma vaga. Però creu que la gratuïtat és insuficient per atraure 
a persones a les quals una institució cultural no els inspira res, o que, pitjor, els inspira 
avorriment. 

 

 

La gratuïtat canvia l’experiència de visitar i la forma d’utilitzar els museus. 

 

El fet de pagar per entrar a un museu, converteix l’experiència en una ocasió especial, 
mentre que l’accés gratuït permet un ús repetit i informal. Diversos autors (Gurian, 
2005 i altres) consideren que els museus s’haurien d’assemblar més a les biblioteques, 
en el sentit de que els usuaris en facin tant d’ús com necessitin o desitgin, en visites 
breus per motius molt definits, o per passar-hi una bona estona de lleure. Els visitants 
de museus, en general, un cop han pagat intenten estar-hi tant de temps i recórrer 
tants metres de superfície com poden, perquè saben que trigaran temps a tornar-hi. 

 

“Les formes en que els individus fan ús dels llocs gratuïts és completament diferent 
de les formes en que visiten els llocs que imposen una tarifa. Imposar una tarifa 
d’entrada fa que l’experiència al museu sigui una ocasió especial en comptes d’una de 
fàcilment repetible. És la facilitat d’entrada i el potencial de l’ús repetit, jo sostinc, 
el que converteix les institucions de boniques de tenir a essencials en el pla cívic, en 
la comunitat” (Gurian, 2005) 
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“Pagar una tarifa d’admissió inhibeix la llibertat d’entretenir-se amb les obres d’art. 
L’admissió gratuïta encoratja unes pautes de visita apropiades per a la participació 
individual a les arts visuals; el gaudi, la comprensió i l’apreciació de les quals té més 
en comú amb la lectura d’un llibre que amb assistir a una actuació de teatre. El 
màxim benefici s’obté de les visites repetides, cadascuna de les quals pot ser de curta 
durada, però que tenen lloc durant tota una vida” (Visual Arts and Galleries 
Association -Engage, 1997). 

 

Dupuis  (2008), a partir de l’experiència d’accés gratuït universal a les exposicions 
permanents dels museus de l’Ajuntament de París, explica com la gratuïtat ha 
provocat també un altre efecte en la forma de visitar museus: recentrar l’interès dels 
visitants –normalment vinculat a les exposicions temporals- cap a les col·leccions 
permanents.  

  El 2006, les col·leccions permanents dels museus de l’Ajuntament de París 
van rebre més visites que les exposicions temporals: dels 2,8 milions de 
visitants rebuts pel conjunt dels museus de la ciutat, 1,6 milions van visitar les 
col·leccions permanents. 

Es va observar igualment una tendència a repetir la visita, modificant-ne el 
recorregut i la durada. 

 

 

Des d’una perspectiva econòmica no està tan clar que cobrar un preu d’entrada 
als museus sigui eficient econòmica i socialment. 

 

Les raons per cobrar l’entrada als museus estan basades principalment en motius 
econòmics, derivats de les necessitats i dels dèficits pressupostaris, i de la pressió per 
generar recursos propis. Però són les tarifes d’admissió la solució als problemes de 
finançament? Dickenson (1994) s’ho planteja i recull els principals arguments, o 
objeccions, que, des de la teoria econòmica, es poden posar a cobrar entrada: 
l’argument de “bé preferent” (merit good), el de distribució, l’intergeneracional, el 
pragmàtic d’administració, i la teoria dels costos marginals. 
 

> La idea de “bé preferent” (merit good). Els museus poden ser considerats pel govern 
com un bé preferent, el consum del qual ha de ser fomentat i subvencionat perquè 
aporta una millora en el benestar social més enllà dels beneficis privats per a l’usuari.  

(Un bé preferent en economia és un bé que es considera que una societat o un 
individu ha de tenir sobre la base d’altres raons que les preferències del 
consumidor. Exemples són els serveis educatius o de salut. Normalment es tracta 
d’un bé que es consumeix poc en una economia de lliure mercat. L’estat el pot 
oferir de forma gratuïta per estimular el consum, i perquè considera inacceptable 
que la gent amb baixos ingressos no se’l pugui permetre. Font: www.wikipedia.org). 

(Al Regne Unit, per exemple, l’entrada gratuïta als museus nacionals està 
subvencionada per l’Estat des de l’any 2001. Es considera que la mesura pot 
beneficiar a les famílies que tenen un nivell d’ingressos baix, i també que pot 
estimular la indústria turística del Regne Unit). 
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> L’argument de distribució, que considera que si un bé té un preu, en resultarà un 
accés desigual. 
 

> L’argument intergeneracional, en relació al paper que tenen els museus de custòdia 
i de responsabilitat en la preservació d’un patrimoni per a les futures generacions, que 
s’ha de subvencionar intergeneracionalment. 
 

> L’argument pragmàtic d’administració, segons el qual el cost de cobrar entrada pot 
representar més diners dels que s’ingressen amb les tarifes d’admissió. 
 

> La teoria dels costos marginals, que suggereix que un museu pot ser gratuït ja que 
els costos fixos són tan alts, i els variables tan baixos, que els costos per cada visitant 
addicional són mínims. Els costos de fer funcionar un museu, dins d’un nivell ampli de 
volum de visites, són relativament constants, i els costos marginals, tant si visita molta 
gent com poca, són aproximadament 0. 

 

 

Els preus d’entrada només constitueixen, de mitjana, el 5% del pressupost de 
funcionament dels museus, i per tant serien prescindibles.  

 

Els ingressos que els museus generen a partir de les tarifes d’admissió són molt 
variables, i depenen del nombre de visitants, de l’atractiu del museu i també de la 
competència. En alguns casos, aquests ingressos són una part essencial del pressupost, 
però en la major part de museus són poc significatius.  

 

Dickenson (1994) aporta dades d’un estudi sobre els museus canadencs que mostrava 
que, en aquell moment, per al 90% dels museus, els guanys obtinguts de les entrades 
representaven menys del 4% dels ingressos. 

 

McFelter (2007), aporta dades d’un estudi sobre les tarifes d’admissió i la gratuïtat en 
els museus d’art dels Estats Units, i reflexiona sobre el pes de les tarifes en la supervi-
vència econòmica d’aquestes institucions. Afirma que els ingressos per admissions en 
aquests museus constitueixen de mitjana només el 5% dels pressupostos de funciona-
ment (tot i que aquest percentatge pot variar àmpliament segons el cas), i que alhora 
les oportunitats de generar ingressos dins el museu estan creixent (actualment un 18% 
aproximadament dels ingressos provenen de les botigues, restaurants, lloguers d’espais 
i altres). Conclou que les tarifes d’admissió són, per tant, potser prescindibles.  

 

No es parla en cap cas d’eliminar les tarifes de totes les activitats. Gurian (2005) des 
de la perspectiva dels museus americans, descriu un model de finançament que inclou 
l’admissió gratuïta pels serveis bàsics del museu, especialment l’accés a les sales 
permanents, i també pels serveis auxiliars com els centres de referència, les 
biblioteques i les sales de reserva i estudi, i que busca augmentar els ingressos cobrant 
pels serveis addicionals: les exposicions temporals, els cursos, les conferències, i altres 
esdeveniments especials, a més de les botigues i cafeteries. Contempla, a més la 
necessitat d’aconseguir més diner públic, dels governs nacionals o locals, per 
compensar la pèrdua d’ingressos que suposa la gratuïtat. Aquest model creu que 
permetria mantenir la solvència financera. 
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L’accés gratuït permet als museus generar més ingressos a les botigues i les 
cafeteries. 

 

És un argument molt estès que els museus que no cobren entrada, com que atrauen 
més visitants, i com que aquests tenen més diner disponible (el que no s’han gastat 
amb les entrades), tenen per tant més probabilitats d’incrementar els ingressos dins el 
museu, amb més vendes a les botigues o als cafès i restaurants. La realitat, però, no és 
sempre així, o com a mínim els guanys no són tan importants com podria semblar. 
Diversos autors aporten dades que contradiuen aquest argument (Steiner, 1997; House 
of Commons, 2002; Octobre i Rouet, 2002; Mc Felter, 2007; Dupuis, 2008 i altres). Les 
dades, que provenen tant de casos de gratuïtat limitada (de museus que normalment 
cobren però ofereixen ocasions puntuals o dies concrets de gratuïtat) com de casos de 
gratuïtat permanent (els museus nacionals del Regne Unit), mostren que els ingressos 
augmenten perquè hi ha més visitants, però que la despesa per càpita disminueix. 
 

Dades de casos de gratuïtat limitada: 

  Dades obtingudes per Steiner (1997) en un anàlisi econòmic detallat que va 
fer d’un gran museu urbà dels Estats Units, els visitants que no pagaven entrada 
tenien menys probabilitat de gastar en bens i serveis addicionals que els 
visitants que sí que pagaven entrada. La seva recerca indicava que les compres 
totals als restaurants i a les botigues declinaven quasi un 50% per visitant 
durant els dies gratuïts, en comparació amb el 300% d’increment en 
l’assistència. 
 

  L’experiència del Louvre, a França, amb un diumenge gratuït al mes des de 
1996, mostra que l’augment de visites els dies gratuïts no aporta més ingressos. 
La despesa per càpita és més baixa que la dels diumenges normals (Been et al 
2002). 
 

  L’experiència de gratuïtat, el primer diumenge de mes, a tots els museus i 
monuments nacionals francesos (introduïda l’any 2000), mostra que els visitants 
dels diumenges gratuïts no utilitzen gaire els mitjans de pagament 
d’acompanyament de les visites (com les àudio-guies) ni fan gaires despeses a 
les botigues després de la visita. Als museus, més de tres quartes parts dels 
visitants no fan cap compra. El quart restant sí que fa compres però menys que 
els visitants dels diumenges de pagament. Les compres que fan són menys 
diversificades i no s’escullen els productes més cars(Octobre i Rouet, 2002). 
 

  McFelter (2007) destaca el cas del San Jose Museum of Art, que va observar 
aquest fenòmen, i el va relacionar amb la davallada de la inscripció de 
members (Amics del Museu) que va reportar la introducció de la gratuïtat al 
museu el 2001. Encara que el nombre de visitants es va doblar, les inscripcions 
de membres i les vendes a la botiga i al restaurant van baixar. El seu Director, 
Daniel Keegan va dir a un periodista del Baltimore Sun: “Pensem que hi ha 
alguna cosa psicològica. Quan la gent sap que no ha d’obrir la cartera per 
entrar, sovint ja no l’obre en absolut”. Els programes de membership són molt 
populars als Estats Units, i és sabut que els membres gasten el doble de diners 
que els visitants normals en la botiga o la cafeteria. Però als museus gratuïts els 
costa atraure nous membres perquè un dels principals atractius de fer-se’n és 
precisament els descomptes i la gratuïtat. El San Jose Museum of Art va 
reeinstituir les tarifes d’admissió l’any 2006 per aquest motiu.  



 18 

  Dupuis (2008) comenta com, en l’experiència francesa, les xifres indiquen 
que els visitants “de franc” són menys compradors de productes derivats que 
els visitants que paguen. Igualment, les guies àudio (que es paguen) s’utilitzen 
dues vegades menys que els diumenges de pagament. 

 

Dades de casos de gratuïtat permanent: 

  Segons l’evidència presentada en un informe elaborat per un comitè 
d’investigació del parlament britànic sobre el tema del finançament i l’accés 
gratuït dels museus nacionals (House of Commons 2002), sembla que si bé la 
despesa total en les botigues i cafeteries dels museus amb accés gratuït ha 
augmentat, la despesa per càpita ha disminuït. S’argumenta que això és degut 
a la reducció de la durada de la visita i la major freqüència de visites. També hi 
ha qui diu que l’accés gratuït canvia la percepció de la visita, el que porta a 
que els visitants minimitzin la despesa. 
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1.2. A favor de les tarifes d’admissió 
 

 

La demanda de visitar museus és poc sensible als canvis dels preus d’entrada.  

 

Des de l’economia de la cultura s’ha estudiat l’efecte de les variacions de preus en els 
productes culturals. Diversos estudis que s’han centrat en l’impacte de la introducció o 
l’increment de tarifes sobre el volum de visitants i sobre la composició demogràfica 
dels visitants de museus, mostren que els efectes negatius en el nombre de visitants 
són negligibles. Observen que la introducció de tarifes comporta tant creixements com 
disminucions del nombre de visitants, i no troben diferències en la presència de 
visitants de nivell socioeconòmic baix entre els museus que cobren i els que no. (Bailey 
et al 1998, Been et al 2002 i altres). 

 

Aquests estudis conclouen, per tant, que la sensibilitat de la demanda als canvis de 
preus en els museus és baixa, és a dir que els canvis de preus no afecten gaire al 
nombre de visitants, tot i que observen que això és més cert per al públic turista que 
per al resident local. El principal motiu d’aquest fenòmen és que els preus d’entrada 
constitueixen només una part petita dels costos totals d’una visita (un 17%), mentre 
que els costos més grans venen de les despeses de viatge, menjar, begudes i en alguns 
casos allotjament. El pes d’aquests costos s’incrementa d’acord amb la distància a la 
que es troba el museu (Bailey et al. 1998).  

 

Segons Frey & Meier (2003) “les estimacions economètriques per un gran nombre de 
museus en diferents països suggereix que la demanda pels serveis museístics és 
inelàstica”. Tot i que, reconeixen, molts estudis es limiten a només un o dos estudis de 
casos, “en conjunt la baixa elasticitat del preu suggereix que els museus poden 
generar increments significatius d’ingressos a través de pujar les tarifes d’admissió”. 

 

  Bailey et al (1998) van estudiar un nombre de museus que havien introduït 
tarifes recentment per conèixer l’efecte en el nombre de visitants. L’estudi 
mostra que aquests museus van experimentar tant creixements com 
disminucions del nombre de visitants (si bé més creixements que disminucions). 
I conclou que l’efecte final depèn molt de les característiques específiques i les 
polítiques del museu, com són l’oferta de descomptes per determinats grups, la 
ubicació del museu, o la presència o absència d’alternatives per passar el 
temps lliure. Segons els autors, aquestes circumstàncies tenen un efecte positiu 
que pesa més que l’efecte negatiu d’introduir tarifes d’admissió. 
 

  Bailey et al (1998) també van trobar que la composició dels visitants no 
canvia després de la introducció de tarifes. Només una petita proporció dels 
museus que van estudiar, van informar d’una mica menys de visitants de nivell 
socioeconòmic baix. 
 

  La recerca de Johnson (2000), mostra com els grans museus nacionals, amb 
un públic internacional, no experimenten canvis significatius en el nombre de 
visites pel fet de cobrar o no per l’entrada. En canvi, sí que afecta als museus 
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locals, que depenen més del públic resident a la zona, per al qual els costos de 
viatge no tenen cap importància (estudi revisat per Been et al 2002).  
 

  Been et al. (2002) recullen resultats de diferents estudis (Goudriaan 1985; 
O’Hagan 1998; Ganzeboom i Haanstra 1989; Bailey et al 1998; Creight-Tyte i 
Selwood 1998) que confirmen, en conjunt, que la influència de l’increment de 
preus sobre l’assistència de visitants amb un baix nivell socioeconòmic és molt 
limitada. Entre ells hi ha un cas, el del Museu de Londres (O’Hagan1998), que 
fins i tot informa d’una millor representació dels grups socioeconòmics baixos 
després de la introducció de tarifes d’entrada. 
 

  Been et al (2002), a partir dels estudis d’altres autors (Goudriaan 1984 i 
1990; Darnell et al 1990; Luksetich et al 1996) estima la baixa elasticitat del 
preu de les visites als museus en un -0.2. 

 

Malgrat molts economistes sostenen que la demanda és poc sensible a les variacions de 
preus dels museus, les experiències i investigacions recents aporten uns resultats que 
ho contradiuen. Els casos d’introducció de la gratuïtat al Regne Unit i França, i també 
en d’altres països, han registrat augments espectaculars de visitants. 

 

Been et al. (2002) busquen raons que expliquin aquests resultats contradictoris. Potser 
la principal, segones els autors, és que aquests estudis econòmics que afirmen que els 
canvis de preus als museus afecten molt poc al nombre de visitants (realitzats durant 
els anys 1980s i 1990s), es van dedicar a analitzar principalment els efectes dels petits 
increments de preu en museus que cobraven entrada. Segons els autors, la introducció 
de la gratuïtat seria un canvi d’una altra magnitud, i els resultats d’aquests estudis, 
per tant, no s’hi podrien comparar.  

 

Been et al. (2002) també observen que aquests estudis estan centrats en una part de la 
corba de la demanda que és poc sensible als canvis de preu: la del públic existent que 
té un interès en visitar museus. I per tant només descriuen la reacció del públic 
existent als canvis de preus. Fan notar que el punt d’elasticitat pot no ser constant en 
tota la corba de demanda, i com que els no-visitants, o visitants potencials, estan poc 
representats en aquests estudis, la seva sensibilitat al preu no està prou investigada. 
No es pot deduir d’aquests estudis, en conseqüència, que no reaccionin davant d’un 
canvi de preus, especialment si és tan important com l’eliminació de les tarifes 
d’admissió. 

 

Encara un altre motiu pel que aquests estudis no serien aplicables, segons aquests 
autors, és que assumeixen que els públics estan ben informats sobre el canvi de preus. 
Però si es donés el cas (molt probable) que els visitants potencials no coneixessin el 
canvi de preu, aleshores no es podria esperar d’ells que canviessin el seu 
comportament. La realitat és que l’esforç de màrqueting que es realitza amb motiu 
d’un petit canvi de preu (com són els casos que han estat estudiats durant els anys 
1980s i 1990s) és també petit, mentre que la introducció de la gratuïtat comporta 
normalment una comunicació molt més extensa. 

 

En aquest darrer aspecte, en la capacitat de comunicar el canvi, afirmen que hi 
influeix també un altre factor, la dimensió i la projecció de cada museu en particular. 
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Els grans museus nacionals tenen, per si sols, prou impacte als mitjans, i prou 
pressupost per a publicitat, com per que la introducció de la gratuïtat sigui 
àmpliament coneguda i es produeixi un augment important de les visites. Els intents 
per part dels museus locals, en canvi, sigui en solitari o en grups de museus, no 
acostumen a tenir un impacte comunicatiu suficient perquè la introducció de la mesura 
resulti en un gran èxit d’assistència.    

 

Dupuis (2008) també confronta aquesta idea, que considera un pressupòsit dels 
economistes, segons la qual la demanda en el sector cultural seria globalment poc 
reactiva enfront de les variacions tarifàries. Un pressupòsit que titlla d’ideològic i poc 
demostrat. Afirma, en canvi, que si bé les petites variacions, en un sentit o un altre, 
sovint no tenen més que poques conseqüències pel que fa al públic (tret de topar amb 
l’efecte llindar), les fortes reduccions acompanyades d’un consum adequat poden tenir 
uns efectes positius innegables. 

 

 

Les preferències individuals dels visitants  influeixen molt més que els preus 
d’entrada en la decisió de visitar museus. 

Les característiques i les polítiques de cada museu tenen més pes que el possible 
efecte negatiu de les tarifes d’admissió.  

 

La idea que la demanda de visitar museus és poc sensible a l’increment dels preus 
d’entrada, s’acompanya sovint de l’argument que les preferències individuals 
influeixen molt més que els preus d’entrada. El comportament del consumidor sembla 
estar més influït per les seves preferències que pels determinants financers. Així, els 
alts preus d’entrada no són un impediment per als consumidors que tenen un fort 
interès per la cultura. I de la mateixa manera, les persones que mai visiten museus 
tampoc ho fan encara que l’entrada sigui gratuïta, simplement perquè no hi estan 
interessats (Bailey et al 1998; Been et al. 2002 i altres). 

 

Altres autors defensors de les tarifes d’admissió també argumenten que el tema del 
museu, la seva ubicació, l’atractiu de les exposicions temporals, la política de 
descomptes, les accions de màrqueting i promoció, etc. tenen un impacte més fort en 
el nombre de visites que els preus d’admissió. 

 

Dupuis (2008), el qual per cert no nega la importància del factor “preu”, comenta com 
els treballs que s’han fet sobre les pràctiques culturals des de fa uns trenta anys (en 
particular els estudis sociològics de Pierre Bourdieu), han mostrat que la “distància 
cultural” és un factor encara més determinant en la freqüentació d’equipaments 
culturals (Dupuis, 2008). És sabut que el preu no és l’únic obstacle per a visitar els 
museus. 

 

  Segons l’estudi de població realitzat al Regne Unit per Bailey et al (1998), 
només un 4% dels enquestats mencionen espontàniament el preu d’entrada com 
una raó per no visitar un museu. 
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Les caigudes del nombre de visitants després de la introducció de tarifes, tan 
publicitades,  estan basades en dades de visitants molt poc fiables. No serien, 
doncs, tan acusades. 

 

Els arguments contraris a les tarifes d’admissió als museus es basen principalment en 
l’afirmació que la introducció de tarifes comporta una caiguda important del nombre 
de visitants i dissuadeixen a les persones amb menys ingressos. Però un factor 
important en aquest argument és el grau de fiabilitat de les dades de visitants. 

 

Diversos autors (Bailey et al. 1998, Been et al. 2002, etc.) posen en dubte les dades de 
visitants que aporten els museus gratuïts, ja que sovint fan el recompte de visitants de 
forma manual, i aporten números inflats. Un seguiment d’aquest tipus de recompte 
amb càmeres va mostrar que comptaven un 20% o més de visitants. Això afecta, i en 
certa manera invalida, tant les comparacions entre museus que cobren i els que són 
gratuïts, com les comparacions entre l’abans i el després de la introducció de la 
gratuïtat o de les tarifes. 

 

Bailey et al. (1998) afirmen que no hi ha dades fiables que permetin aclarir si les 
tarifes són realment una barrera per assegurar un accés en termes d’igualtat per a tota 
la població. 

 

  Bailey et al (1998) revisen l’evidència que suggereix que els museus nacionals 
britànics que van introduir tarifes durant els 1980s van registrar una davallada de 
visitants del 40%. Els autors afirmen que aquesta dada no és fiable ja que el 
nombre de visitants abans de la introducció de les tarifes s’havia basat en 
estimacions molt qüestionables: 

- En museus amb més d’un punt d’entrada, alguns visitants podien haver-se 
comptat més d’una vegada. 

- No es tenien en compte les visites repetides, que podien ser nombroses si, a 
conseqüència del canvi, alguns visitants podien haver deixat de visitar el museu 
amb freqüència, però hi podien passar més temps quan el visitaven. 

- El recompte de visitants es feia de forma manual, assignat a personal que havia 
de realizar alhora altres obligacions (seguretat, neteja, etc.) 

 

 

Un preu d’entrada pot induir a que els visitants es prenguin la visita al museu més 
seriosament. 

Les tarifes d’admissió ajuden a regular la demanda, actuant com un filtre. 

 

Un altre argument defensa que les tarifes d’admissió als museus són útils i necessàries, 
i no només per qüestions financeres. És força extesa l’opinió de que el preu d’entrada 
pot afavorir una millor predisposició a la visita, estimulant actituds d’interès, i 
desencoratjant un ús poc respectuós. 

 

Oster (2007) recomana per als museus una estratègia de preus múltiples, amb tarifes 
diferents per diferents tipus d’usuaris. Afirma que un museu, si pot identificar les 
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diferències entre usuaris respecte a la voluntat de pagar entrada, se’n pot beneficiar 
molt. Posant els preus segons el valor dels serveis, podria cobrar preus alts a un tipus 
d’usuari, sense perdre’n d’altres que necessiten preus baixos.  L’autora considera que 
els gestors de museus no aprofiten prou el valor de les tarifes, i que, de fet, els 
museus haurien de posar tarifes fins i tot si no tinguessin necessitats d’ingressos.  

 

Un exemple de l’estratègia de preus múltiples són les quotes de soci (membership), les 
quals, a partir d’una quota anual fixa, permeten visites sense límit. Segons l’autora, 
promoure aquesta estratègia permet que un museu sigui molt assequible per als 
residents locals, mentre que pot seguir cobrant preus alts als turistes (un grup que no 
és sensible al preu). D’aquesta manera el museu pot obtenir ingressos de forma 
eficient sense reduir el nombre d’usuaris. 

 

Fent referència a les aportacions de la psicologia humana a l’economia conductual, 
Oster explica que el valor d’un servei depèn no tant del que s’ha comprat sinó de 
l’esforç que ha de fer l’usuari per consumir l’activitat. En altres paraules, 
l’aprenentatge no depèn només de la qualitat del mestre, sinó també de l’esforç de 
l’estudiant en el procés d’aprendre. Aplicat als museus, es podria dir que el visitant 
necessita “invertir” en la visita, en termes del seu esforç d’atenció. Com encoratjar, 
per tant, que els visitants inverteixin en la visita, que hi posin alta atenció? En el camp 
de l’economia, hi ha evidència de que, almenys en alguns llocs, cobrar un preu 
encoratja a la gent a fer aquest tipus d’inversió.  

 

Per tot això, Oster conclou que cobrar un preu per la visita a un museu pot incitar a 
que alguns usuaris es prenguin la visita més seriosament, per justificar psicològicament 
el preu d’admissió. Si a més el museu utilitza els ingressos de les entrades per 
augmentar els complements educatius de la visita (per exemple amb àudio-guies 
gratuïtes), l’efecte d’inversió encara serà més gran.  

 

La tradició d’accés gratuït als museus anglosaxons no ha impedit que, des dels inicis, 
s’alcessin veus a favor de les tarifes com una forma de mantenir allunyades aquelles 
persones que no estan realment interessades en els museus. Diversos autors (Dickenson 
1994; Anderson 1998) citen l’exemple de John Ruskin, crític d’art i sociòleg britànic, 
gran defensor de la influència civilitzadora dels museus, que va suggerir que “una 
petita tarifa d’entrada evitaria que els museus s’omplissin de persones ocioses, o 
fossin deshonrats per persones de mala reputació” (1880).  

 

Aquest argument es va generalitzar al llarg del segle XIX, i en diversos museus es van 
introduir tarifes amb l’objectiu de que els visitants benestants i els estudiosos 
poguessin visitar les sales amb pau i tranquil·litat (Anderson, 1998). 

 

Als museus francesos, tant als nacionals com als locals, amb una tradició de pagament 
més forta, està més arrelada l’opinió que les tarifes són beneficioses perquè 
augmenten el respecte pels objectes i la implicació dels visitants (House of Commons, 
1989). També Dickenson (1994) observa aquest ús estratègic de les tarifes d’admissió 
com la norma en els museus francesos, on es considera que el pagament estimula les 
actituds de respecte i desencoratja als no interessats. 
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Amb els museus gratuïts, els impostos de tots es gasten només en benefici d’uns 
pocs, mentre que les tarifes permeten carregar part del cost de la visita 
directament en l’usuari. 

 

Moltes recerques, arreu, conclouen que el públic dels museus és majoritariament de 
classe mitja i es pot permetre pagar una entrada. Segons Bailey i Falconer (1998), amb 
la gratuïtat, aquest públic és subvencionat pel conjunt dels contribuents, incloent els 
contribuents de nivells socioeconomics baixos. Una oferta de tarifes, fins i tot 
reduïdes, podria facilitar, per tant, que els diners públics es destinessin 
específicament a subvencionar als grups amb baixos ingressos o a altres grups 
prioritaries.  

 

Dickenson (1994) observa com l’argument de fer pagar una tarifa als usuaris es veu, 
per part dels que la defensen, com una forma de responsabilitat fiscal. Utilitzant una 
definició del ministeri d’Hisenda del Canadà, l’autora explica com les tarifes als 
usuaris dels serveis públics “permeten la recuperació d’una part del cost dels serveis 
per part d’aquells que en reben un benefici directe. No són, per tant, una altra forma 
d’impostos, sinó que realment incrementen l’equitat del sistema d’ingressos 
transferint una part de la càrrega dels impostos que paga tothom sobre aquells que 
treuen un benefici clar del servei”.  

 

Dickenson (1994) aclareix al respecte que la noció de “l’usuari paga” (user-pay) està 
connectada amb l’economia de mercat, seguint la lògica de que “el que els 
consumidors volen ho pagaran, i el que no volen, no se’ls pot forçar a pagar-ho a 
través de les subvencions públiques”. Una idea que parteix de l’assumpció de que el 
mercat lliure és bàsicament una institució democràtica que permet a l’individu 
l’elecció més àmplia possible. 

 

 

Les tarifes fan que es pugui donar un servei de més qualitat 

 

L’atenció a la qualitat dels serveis que comporta cobrar un preu d’entrada és un dels 
arguments més forts utilitzats pels gestors de museus que estan a favor de les tarifes, i 
també una de les seves preocupacions principals davant l’opció de retirar-les. La 
introducció de les tarifes comporta, per als gestors, expectatives de millora dels 
serveis, de capacitat de planificar i finançar aquestes millores. L’eliminació de les 
tarifes comporta, al contrari, inquietud respecte a un possible deteriorament de la 
qualitat de la visita, especialment a causa de la massificació. 

 

Bailey et al (1998) recullen l’opinió de diversos directors de museus al Regne Unit en 
un moment en que el govern es plantejava seriosament la reintroducció de la gratuïtat 
als museus nacionals. Una cita de Neil Cossons, director del Science Museum, és molt 
representativa de la visió dels gestors que defensaven les tarifes amb l’argument de la 
qualitat dels serveis (és de l’any 1989, quan el museu considerava introduir tarifes 
d’admissió): 
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“Afrontem un dilema. Si el museu s’ha de mantenir gratuït haurà de ser finançat 
substancialment pel contribuent. En els darrers anys, el contribuent mai ha finançat 
adequadament el Science Museum. A resultes d’això, el museu s’ha deteriorat 
gradualment... El public pot tenir un museu en decadència però gratuït, o pagant una 
mica, pot tenir un museu que li ofereix un servei adequat... Hem d’equilibrar les 
necessitats del museu en termes de la qualitat del que representa i les necessitats del 
visitant... És irresponsable tenir un museu que està oferint un servei gratuït al client 
però que s’està deteriorant ràpidament en qualitat... La gran majoria dels nostres 
visitants preferirien pagar alguna cosa per un museu que és bo, que no pas no pagar 
res per un museu que no ho és” (House of Commons 1989, citat a Bailey et al, 1998). 

 

Falconer i Blair (2003) recullen, amb posterioritat, l’opinió d’alguns gestors de museus 
nacionals britànics quan ja s’havien eliminat les tarifes (la reintroducció de la gratuïtat 
es va produïr el 2001).  

 

“A través dels ingressos de les tarifes vam poder planificar el desenvolupament i la 
millora dels serveis, una situació amb la que estàvem comfortables i no veiem cap raó 
per canviar. La gent estava desitjosa de pagar i per tant vam ser capaços 
d’incrementar els estàndards de servei. Les tarifes van ser crucials per incrementar 
aquests estàndards”. 

 

(Respecte la gratuïtat) “Hi ha una altra dimensió a tot això... en relació a la capacitat 
dels edificis... Hi ha un impacte en la qualitat de la visita i la gent pot decidir no 
tornar. També és un problema si li dius a la gent que el museu és gratuït i després li 
dius –em sap greu, no pots entrar perquè el museu està massa ple.” 

 

 

Les tarifes d’admissió, ben utilitzades, poden afavorir l’accés. 

 

Bailey i Falconer (1998) defensen aquest argument controvertit, basant-se en quatre 
raons: 

 

La primera, ja mencionada en el punt anterior, de que l’ús dels descomptes permet 
centrar el subsidi públic en els grups de públic de baixos ingressos.  

 

La segona, que els ingressos procedents de les tarifes poden finançar un accés millorat. 
Aquests diners poden finançar programes amb objectius d’inclusió social, o poden 
evitar que alguns museus hagin de reduir les hores d’obertura per retallar costos. 

 

La tercera, que donat que l’accés també inclou una bona apreciació cultural i 
intel·lectual dels objectes exposats, podria passar que una absència de tarifes portés a 
una manca de diners per finançar l’educació dels visitants i limités, per tant, la seva 
apreciació. 

 

La quarta, que l’ús dels ingressos de les tarifes per fer més atractiva l’experiència del 
visitant pot estimular la demanda, i això contrarrestar qualsevol caiguda en nombre de 
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visitants com a resultat de les tarifes per sí  mateixes. Un fet que els autors consideren 
probable ja que la demanda sembla, diuen, poc receptiva als increments dels preus 
d’entrada. 

 

Els mateixos autors afirmen que la reinvindicació de que les tarifes van contra el 
principi d’equitat perquè discriminen les persones de baix nivell adquisitiu no està 
substanciada i és probablement falsa. Recerca duta a terme per ells mateixos, per 
encàrrec de al Museums and Galleries Commission del Regne Unit, l’any 1997, va 
trobar que els museus, i especialment els gratuïts, tenen molt poc coneixement sobre 
el nombre i les característiques socioeconòmiques dels seus visitants. Creuen que per 
resoldre el problema d’equitat, es poden utilitzar les tarifes reduïdes i els descomptes. 
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1.3. L’opinió dels professionals: ideals i pràctiques en conflicte. 
 

Entre els professionals de museus, el tema de la gratuïtat suscita sentiments 
contradictoris, com a expressió del conflicte permanent entre la vocació de servei 
públic d’aquestes institucions i les pressions pressupostàries que afronten a diari. La 
major part de la literatura revisada transmet, d’una forma o altra, aquest dilema, però 
alguns estudis, realitzats al Regne Unit i als Estats Units, aporten més concreció. 

 

Un estudi realitzat l’any 1971 al Regne Unit entre la professió museística, 
concretament entre els membres de la Museums Association, va mostrar una clara 
majoria d’opinió contra les tarifes. Un de posterior, fet l’any 1986, ho mostrava altra 
vegada: un 75% dels membres enquestats estaven a favor de l’accés gratuït a les 
col·leccions permanents dels museus públics. En aquest últim estudi, però, els 
enquestats diferenciaven entre museus públis i museus independents, i consideraven 
que en el sector independent, cada museu s’hauria d’avaluar i considerar 
específicament (Kirby, 1988). 

 

Uns deu anys més tard, Bailey i Falconer (1998) van entrevistar una mostra de directors 
de museus britànics, incloent directors de museus gratuïts i de museus que cobraven 
entrada, de museus de diferents tipus i de totes les regions del país. L’estudi va trobar 
que hi havia acord general en que les tarifes d’admissió no s’han de posar per una 
qüestió de principis, sinó que són les pressions financeres les que poden fer-les 
necessàries. 

 

McFelter (2007), ha realitzat recentment un estudi entre una mostra de museus d’art 
de l’oest dels Estats Units. L’estudi va revelar que, si bé només un 30% dels 
professionals de museus enquestats apostava per  la gratuïtat permanent com l’opció 
ideal, pràcticament tots estaven a  favor d’algun tipus d’admissió gratuïta limitada, 
entesa com una forma de servei a la comunitat, i com un bon equilibri entre les 
prioritats ideològiques i les pràctiques.  

 

La gratuïtat limitada, un bon equilibri? 

Els beneficis de l’admissió gratuïta són cada cop més reconeguts, el que ha portat a  
molts museus a oferir mesures de gratuïtat limitada, siguin regulars o puntuals. Les 
formes més comuns són: 

• Els dies gratuïts (un cop a la setmana, un cop al mes o uns dies l’any).  
• Accions de màrqueting (ofertes en forma de cupons, passis gratuïts, etc). 
• Esdeveniments gratuïts organitzats (les nits dels museus, el Dia Internacional 

dels Museus, jornades de portes obertes, etc). 
 
La major part de la bibliografia revisada sobre aquest forma de gratuïtat prové de 
l’experiència dels Estats Units, però també és molt significativa l’experiència francesa. 

 

Als Estats Units, més de dos terços del total dels museus actualment ofereixen un dia o 
unes hores d’admissió gratuïta (AAM 2006) . Normalment és el dia de menys 
assistència, i sovint són unes hores al vespre. McFelter (2007) afirma que aquesta opció 
ha esdevingut el mètode més comú als Estats Units perquè els museus puguin estimular 



 28 

i acollir visites de persones que hi van per primer cop, i de persones que tenen un baix 
nivell d’ingressos.  

 

Gurian (2005), també des de l’experiència americana, adverteix, però, que els usuaris 
d’aquestes ofertes d’admissió gratuïta limitada tendeixen a provenir, en realitat, dels 
segments menys benestants de la població que ja freqüenta els museus de forma 
habitual. Són persones que saben aprofitar aquests esdeveniments, estan ben 
informats, aprecien els museus i saben com utilitzar-los. 

 

Oster (2007) afirma que els dies gratuïts aporten altres beneficis, a més de la capacitat 
d’obrir els museus a una audiència més àmplia. Des del punt de vista de la gestió, 
combinar dies gratuïts i dies de pagament ajuda a que alguns usuaris canviïn el dia de 
visita, el que ajuda a desconcentrar la demanda i reduir la congestió. Oferint uns dies 
gratuïts, els museus poden gestionar millor el fluxe de visitants durant la setmana. Per 
als visitants, diu, tots hi guanyen, els que són sensibles al preu perquè poden visitar 
sense pagar, i els que desitgen pagar, perquè poden fer una visita més tranquil·la.   

 

Been et al (2002) revisen l’experiència del Museu del Louvre, a França, que considera 
un cas exitós de gratuïtat limitada. Informen que  la freqüència d’un diumenge al mes 
va ser una elecció deliberada, perquè comporta un conjunt de beneficis: 
- La freqüència d’un cop al mes redueix l’efecte de substitució entre dies normals i 
dies gratuïts (que es podria produir amb un dia a la setmana). Els visitants que 
desitgen pagar no hi anirien el dia gratuït per evitar aglomeracions. 
- Un dia de gratuïtat al mes li dona un caràcter d’esdeveniment especial. Un dia de 
gratuïtat a la setmana fa més fàcil postposar una visita fins la setmana següent. 
- Les repeticions mensuals són suficients per acostumar-se a visitar museus i els nous 
visitants podrien desenvolupar un hàbit de visitar museus. Un dia a l’any no tindria 
aquest efecte. 
 - Una repetició mensual afecta menys la independència financera del Museu. 

 

Dupuis (2008), a partir de l’experiència dels museus de Paris, i valorant-la pel seu 
impacte en la composició del públic, considera que la gratuïtat limitada és més eficaç 
per a l’ampliació de públics que una gratuïtat permanent. Segons l’autor, la gratuïtat 
permanent no permet a una franja de visitants potencials diferenciar-se dels 
“habituals” als quals desitgen evitar, i atrau principalment al públic ja habituat a 
visitar museus. 

 

Si el que es vol, però, a més de captar nous públics, és atraure també la visita 
espontània, informal, no planificada, aleshores la gratuïtat permanent és molt més 
efectiva. Neil Mc Gregor, director de la National Gallery de Londres l’any 1989, va 
defensar fortament aquesta funció de la gratuïtat davant del Comitè d’Educació, 
Ciència i Arts del Parlament britànic (House of Commons, 1989). Segons Mc Gregor, la 
visita espontània representava en aquell moment una quarta part dels visitants de la 
National Gallery, museu d’accés gratuït. Citava també els resultats d’una recerca 
realitzada pel German Institut für Museumkunde, segons els quals un 30% de totes les 
visites de museus no són planificades, especialment les dels joves. Al Regne Unit, en 
relació a la gratuïtat dels museus nacionals, hi ha hagut consens que l’única forma 
d’assegurar que els museus siguin totalment accessibles és la gratuïtat universal, de 
forma permanent i per a tothom. 
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2. Recull d’experiències recents de gratuïtat en diferents 
països. 
  

Regne Unit: El govern introdueix l’accés gratuït universal als museus 
nacionals, i l’amplia desprès als universitaris. 
 

El Regne Unit té una gran tradició de gratuïtat als museus nacionals i als museus 
municipals, però la tendència va canviar als anys 1980s a conseqüència de les pressions 
financeres que va imposar el govern Tatcher. 

A finals dels anys 1990s, més de la meitat dels museus nacionals cobraven entrada. 
També ho feien aproximadament un terç dels museus municipals, la meitat dels 
museus militars, tres quartes parts dels museus independents i totes les atraccions 
patrimonials del National Trust i English Heritage. Font: Runyard, S. i French, Y. (1999) 
 

El retorn de la gratuïtat s’inicia amb el compromís electoral del govern laborista, que 
va accedir al govern l’any 1997, d’impulsar el retorn de la gratuïtat d’accés a les 
col·leccions permanents de tots els museus nacionals. La política es fa efectiva l’any 
2001, gràcies a un esforç financer del govern per compensar la pèrdua d’ingressos de 
les taquilles, i l’any 2004 s’exten als museus universitaris. La mesura s’ha anat 
renovant cada quatre anys i compta actualment amb un suport unànime, essent potser 
l’èxit més notable i la mesura més popular de la política cultural del govern durant 
aquests anys. 

La reintroducció de l’accés gratuït universal als museus nacionals ha estat un èxit 
demostrable, tant en termes d’incrementar el nombre total de visitants com en 
encoratjar nous visitants. Les dades aportades pel Departament de Cultura l’any 2006, 
al cap de cinc anys de la introducció de la política són: 

• La suma dels increments anuals del nombre de visites en els cinc anys consecutius 
des de l’1 de desembre de 2001 suggereix que hi ha hagut uns 29,1 milions de 
visites addicionals en els museus que abans cobraven entrada.  

• Utilitzant els anys fiscals com a unitat de mesura, les visites als museus finançats 
per l’Estat han crescut de 24 milions l’any 1998/99 a 39 milions l’any 2006/07, un 
increment de més del 60%. Però el creixement s’ha repartit de forma desigual: 

- Els museus que abans cobraven entrada han tingut un creixement de les visites del 
87% des de l’any 2001. 

- En els museus que ja eren gratuïts l’any 2001 el creixement ha estat molt menor, 
d’un 8%. 

- Els museus que abans cobraven entrada i que estan ubicats a Londres, han tingut 
un creixement del 90% en conjunt des de l’any 2001. En concret, els més 
beneficiats han estat el V&A Museum, amb un 139% i el Natural History Museum, 
amb un 126%. 

- Fora de Londres, els museus que abans cobraven entrada han tingut un creixement 
de les visites del 76% des de l’any 2001. Els National Museums Liverpool han tingut 
un creixement del 139% i el National Rail Museum a York del 64%. 

- El nombre de visites de persones de nivells sòcioeconòmics baixos han crescut de 
4,9 milions l’any 2002/03 (15% de totes les visites) a 5,7 milions (16,7% de totes les 
visites). Hi ha variacions de museu a museu però els increments entre els museus 
que abans cobraven entrada són significatius. 

Font: Department for Culture, Media and Sport (2006); Cowell (2007). 
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França: El govern introdueix la gratuïtat d’un diumenge al mes als museus i 
als monuments nacionals. 
 

A França la gratuïtat d’accés, si bé en una modalitat limitada a un diumenge al mes, 
inicia el seu retorn l’any 1996, quan el govern la introdueix al Louvre a títol 
experimental, i posteriorment, l’any 2000, l’estén a la resta de museus i monuments 
nacionals. Ben aviat, la mesura va ser adoptada també per diversos municipis, entre 
els que cal destacar molt especialment l’Ajuntament de París, que l’any 2002 va anar 
més enllà i va introduïr l’accés gratuït universal a totes les seves col·leccions 
permanents. L’any 2008 el govern de Sarkozy ha iniciat un experiment de gratuïtat 
d’accés, de tots els dies, amb un grup reduït de museus nacionals, per avaluar un 
possible programa d’abast nacional.  
 

Pel que fa als museus locals, els “Musées de France” (museus locals reconeguts per 
l’Estat, denominats així pel Ministeri de Cultura) tenen una política tarifària molt 
diversa ja que aquesta depèn de l’entitat pública propietària del museu, que molt 
sovint són els ajuntaments. Alguns ofereixen una gratuïtat total, però la majoria 
ofereixen tarifes reduïdes i gratuïtats parcials proposades per a certs tipus de públic 
(joves, estudiants, escolars, aturats, etc.). 
 

Dades globals 

• El 15% dels museus de França tenen l’accés gratuït, per a tothom i tots els dies de 
l’any, a les col·leccions permanents (no les exposicions temporals). Aquests són 
sobretot els petits museus, però també, com a excepció a la regla, els grans 
museus de l’Ajuntament de París, que són gratuïts. 

• El 21% dels museus ofereixen una jornada de gratuïtat total al mes. 

• El 19% dels museus són totalment de pagament i no proposen cap fórmula de 
gratuïtat, per a cap tipus de públic. 

• La fórmula més freqüent és la gratuïtat total o parcial (un dia al mes, un dia a la 
setmana...) per als infants i per als joves, i en menor mesura per als grups escolars. 
Les fórmules de gratuïtat per als jubilats, les famílies nombroses i els grups adults 
estan molt menys esteses. 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication (2007).  

• Les entrades gratuïtes actualment representen el 35,5% de la freqüentació total.  
Font: Dupuis (2008) 
 

El cas del Louvre.  

1996-2000: L’experiència de gratuïtat d’un dia al mes al Louvre es va guanyar 
l’adhesió del públic de forma immediata. 

• Un augment de la freqüentació de l’ordre del 60%, amb un efecte especialment 
fort entre els francesos, i especialment entre el públic de la regió parisenca.  

• Els diumenges gratuïts són l’únic dia que el públic nacional és majoritari. 
Normalment 2/3 del públic del Louvre és estranger. 

• En termes de composició del públic, aquesta gratuïtat beneficia a tots en la mesura 
en que totes les categories de públic creixen, sigui quina sigui la seva edat o perfil 
sòcio-professional.  

• Els objectius de democratització anunciats s’assoleixen en tant que incita 
especialment als visitants de primera vegada, als joves, a les famílies i a les classes 
mitjanes i populars.  
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Font: Fourteau, C. (2001)  

2006: Actualment el Louvre és el museu més visitat del món. El 2006 va rebre 8,35 
milions de visites, prop del doble de les visites del British Museum a Londres o del 
Metropolitan Museum of Art de Nova York.  

Durant l’any 2006, un 32% de les visites del Louvre van ser gratuïtes. Aquesta gratuïtat 
d’accés està pensada per arribar a totes les categories socials, i en particular als joves. 
La composició de les visites gratuïtes és la següent: 

• Un 53% són visitants de menys de 18 anys i alumnes en visites escolars. 
• Un 20% són visitants dels diumenges gratuïts i altres jornades especials, quan 

l’accés és gratuït per a tothom. 
• Un 27% són visitants adults de categories exemptes de pagament: aturats, artistes, 

estudiants d’art, discapacitats, i joves de 18-25 anys en els divendres nocturns. 

• Més de 100.000 joves van beneficiar-se de l’accés gratuït en l’oferta nocturna dels 
divendres. Més de 59.000 visitants es van beneficiar de la gratuïtat dels 
esdeveniments especials (14 de juliol, Nit Blanca, Nit dels Museus) i dels dies 
festius.  

• La política de gratuïtat i tarifes amb descomptes beneficia sobretot els visitants 
francesos. Només un 30% dels visitants francesos paguen la tarifa complerta, contra 
un 84% dels estrangers. 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication, Projet d’experimentation pour la gratuité des 
musées, 23 d’octubre de 2007. 

 

 

Estats Units: suport públic i privat a la gratuïtat. 
 

Als Estats Units els dinou museus de l’Smithsonian Institution a Washington D.C., i la 
National Gallery of Art, també a Washington D.C., no han deixat mai de ser gratuïts. Es 
poden considerar els museus nacionals dels Estats Units ja que són finançats quasi 
totalment pel govern federal. També altres grans museus, arreu del país, públics o 
privats, són gratuïts des de fa molt temps. I encara d’altres tenen una tradició 
d’admissions basada en donacions voluntàries. 

La davallada del finançament federal i estatal que es va produïr durant els anys 1980s 
va conduir probablement a que molts museus veiessin els preus d’entrada com una font 
d’ingressos estable i previsible, el que va comportar un increment progressiu de les 
tarifes. 

Recentment, el nombre de museus que han esdevingut gratuïts, o que ofereixen unes 
hores gratuïtes a la setmana, s’ha extès notablement, aconseguint finançament dels 
governs locals o de fundacions privades destinat específicament a l’accés gratuït. 
 

Dades globals: 

  Més d’un terç (el 35%) dels museus dels Estats Units són gratuïts, i dels museus que 
cobren entrada, el 98% ofereixen descomptes especials, i quasi el 62% tenen dies 
d’admissió gratuïta. 

  El preu mitjà de l’admissió als museus és $6 (4 €). 

  Les tarifes d’admissió cobreixen només una fracció del cost de servir als visitants. 
El cost mitjà de servir un visitant són $23 (15,50 €) 

Font: American Association of Museums (2006 Museum Financial Information)  
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Un cas de nova gratuïtat: Baltimore Museum of Art i Walters Art Museum (MD) 

L’octubre de 2006 van eliminar les tarifes d’admissió  per introduir la gratuïtat 
d’accés, gràcies a l’ajuda financera de l’Ajuntament, i també el suport addicional 
d’altres agències de govern local i de persones i fundacions particulars, incloent un 
endowment (dotació d’un fons) per a l’admissió gratuïta. El suport econòmic per 
compensar els ingressos de les entrades, inicialment per un sol any, s’ha continuat. 

The Baltimore Museum of Art is free—for everyone, every day!  
Year-round free admission is made possible thanks to generous grants from the City of 
Baltimore and Baltimore County, with additional support from the William G. Baker, 
Jr. Memorial Fund, Anne Arundel County, the Joseph and Harvey Meyerhoff Family 
Charitable Funds, and T. Rowe Price Associates Foundation, Inc. 
Ongoing support for free admission at the BMA has been provided through a generous 
endowment gift from the Cohen Family Fund for Free Admission. 

El resultat ha estat altament positiu, amb un increment de visitants i de nous visitants.  

  Els primers sis mesos (octubre-març), el BMA va registrar un 8% d’increment de 
visitants. Un 37% de les visites van ser fetes per persones que el visitaven per 
primera vegada. La participació en les activitats familiars de diumenge també es va 
incrementar, en aquest cas en un 89%. 

  Durant el mateix període, el WAM va registrar un 38% d’increment de visitants. Un 
43% de les visites van ser fetes per persones que el visitaven per primera vegada. 
La participació en activitats familiars de diumenge es va incrementar un 400%. 

A més de l’augment de visitants, la gratuïtat ha portat altres beneficis als dos museus, 
incloent donacions de més valor per part dels donants d’alt nivell, i un feedback 
totalment positiu per part dels visitants.  

Font: http://artbma.org/press/museumnews.html 

 

 

Suècia: El govern introdueix l’accés gratuÏt universal als museus finançats 
per l’estat entre els anys 2004 i 2006. 
 

A Suècia, l’any 2004, el govern socialdemòcrata va introduïr l’accés gratuït als museus 
finançats per l’Estat, començant primer amb tres museus, amb una prova pilot, per 
després, l’any 2005, ampliar la mesura a les col·leccions permanents de 19 museus . 
Malgrat la popularitat de la mesura, aquesta política va ser cancel·lada el gener de 
2007 quan el nou govern, de coalició de centre-dreta, va eliminar el requeriment legal 
i va retallar els subsidis als museus, el que no va deixar altra opció que tornar a cobrar 
entrada. La política, per tant, va durar només dos anys. Actualment l’accés gratuït en 
aquest país es restringeix als menors de 20 anys. 
 

• El Departament de Cultura del govern suec va dedicar al voltant d’uns 98 milions 
de corones (uns 10 milions i mig d’euros) del pressupost de l’any 2005 per eliminar 
els preus d’entrada als museus finançats per l’Estat, per compensar la pèrdua 
d’ingressos i també per cobrir els costos extres de seguretat, neteja i millora dels 
programes educatius i activitats a la comunitat.  

• La mesura va resultar en un creixement de les visites d’un 159% l’any 2005 
respecte l’any anterior (uns 2,9 milions de visites extres). 

• L’any 2007 la cancel·lació de la gratuïtat va fer caure les visites quasi un 20%. 

Fonts: The Local. Sweden’s news in English. (2004, 2008)  
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Dinamarca: El govern introdueix l’accés gratuït universal als museus 
nacionals, i per als menors de 18 anys a tots els museus aprovats per 
l’Estat. 
 

Dinamarca també ha adoptat una política semblant. L’any 2006 el govern va introduïr 
l’accés gratuït per a tothom als dos museus més grans del país, de categoria nacional 
(el Nationalmuseet i el Statens Museum for Kunst, que havien estat gratuïts fins a 
principis dels anys 1990s), i també va reglamentar que s’oferís l’accés gratuït per als 
menors de 18 anys a tots els museus aprovats per l’Estat (els que reben finançament 
de l’Estat). L’estat reemborsa als museus per la pèrdua d’ingressos de les entrades. 
 

A més a més, onze museus i col·leccions d’aquest país, vuit dels quals a Copenhaguen, 
ofereixen l’admissió gratuïta un dia a la setmana (normalment els dimecres), encara 
que en alguns casos les exposicions temporals durant aquests dies poden ser de 
pagament. La gratuïtat també està present en els petits museus locals de Dinamarca, 
molts dels quals ofereixen, tradicionalment, l’accés gratuït. 
 

  Un estudi publicat l’any 2004 registrava un descens del nombre de visitants als 
principals museus danesos, tendència que vinculava a diverses raons, principalment 
les exposicions temporals i també als preus d’entrada. Font: Hjorth-Andersen, Chr. 
(2004).  

  La introducció de la política de gratuïtat va incrementar el nombre de visitants 
durant l’any 2006, en un 27% al Nationalmuseet i en un 57% al Statens Museum for 
Kunst.  

Font: Cultural Policies and Trends in Europe –Denmark (2008).  

 

 

Xina: El govern introdueix la gratuïtat als museus nacionals i provincials. 
 

L’accés gratuït als museus de la Xina s’ha anat expandint gradualment des de l’any 
1998, quan la província de Zhejiang va començar a introduir passis anuals a preus 
baixos i l’entrada gratuïta a determinats segments de la població, per després (en els 
anys 2003 i 2004), introduir l’entrada gratuïta universal en diversos museus municipals 
i provincials, i l’entrada gratuïta limitada a alguns dies l’any, o a determinats grups de 
persones, en d’altres. Altres províncies van seguir l’exemple introduint excepcions, 
descomptes i dies gratuïts. 
 

El febrer de 2004, el govern xinès va anunciar que tots els museus i altres espais 
patrimonials i expositius haurien de trobar formes d’oferir accés gratuït al públic, 
especialment per als infants i joves en edat escolar, però també per als jubilats, els 
discapacitats i altres grups especials. A partir del gener de 2005 el govern va demanar 
a tots els equipaments culturals finançats per l’estat que oferissin l’entrada gratuïta o 
reduïda als menors d’edat.  
 

  L’efecte més directe de l’accés gratuït ha estat un gran increment de visitants. El 
Museu Provincial de Zhejiang va incrementar sis vegades els seus visitants durant el 
primer any de funcionament de la gratuïtat. 

  El Centre d’Investigacions Sociològiques de la Xina va fer un sondeig entre 1.800 
persones i un nombre de museus per avaluar el grau d’acceptació de l’accés gratuït 
als museus. Un 87% dels entrevistats van respondre estar a favor d’aquesta política, 
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un 78% van opinar que atrauria més visitants joves, i un 73% que facilitaria el paper 
educatiu dels museus. Els resultats indiquen la percepció, entre la majoria dels 
entrevistats, de que l’accés gratuït pot jugar un paper positiu en cultivar l’interès 
de la gent pels museus, i en promoure l’educació del públic. 

  L’accés gratuït no ha resultat en un gran increment de públic a tots els museus. 
Només aquells que ofereixen bones exposicions, i que les renoven de forma 
freqüent, han obtingut aquests increments. Els que no ofereixen exposicions 
atractives no han atret nous visitants malgrat la gratuïtat. 

 

Font: Cai, Q. (2008). ‘A survey of Approaches on Access to Museums in China’. Museum International. 
Núm. 237-238 (Vol. 60, núm. 1-2). Pàg. 68-76. 

 

El gener de 2008, el govern xinès va signar un decret per abolir les tarifes d’admissió 
dels museus nacionals, en un esforç de millorar els serveis culturals. Un comunicat 
conjunt del Departament de Publicitat del Comitè Central del Partit Comunista, els 
ministeris d’Hisenda i Cultura, i l’Administració Estatal de Patrimoni Cultural, 
anunciava que tots els museus nacionals i provincials esdevindrien gratuïts l’any 2008. I 
que també serien gratuïts tots els museus per sobre del nivell de districte en sis 
províncies i en una regió autònoma. A més, el govern animava a les altres províncies, 
regions autònomes i municipis a reduir el preu de les entrades o a eliminar-les, en 
funció de les seves circumstàncies.  

El document afegia que “l’any 2009 seran gratuïts tots els museus, sales 
commemoratives i bases d’educació del patriotisme nacional, excepte els centres que 
conserven relíquies culturals i els indrets d’interès històric. En aquests dos últims 
casos, s’oferiran descomptes per a menors, ancians, soldats, discapacitats i families 
amb un nivell d’ingressos baix”.   

En el cas de les exposicions especials o temporals, els museus o sales commemoratives 
podran cobrar entrada, si bé el govern suggereix que els museus ofereixin preus reduïts 
i plans flexibles, com la gratuïtat o descomptes especials per a grups i famílies. 

En el moment en que es va aprovar el decret, l’entrada mitjana a un museu costava 
l’equivalent a una setmana d’ingressos d’una familia rural (uns 8 dòlars, o uns 6€). 

En total, 1.000 museus han esdevingut gratuïts l’any 2008, tots els nacionals i 
provincials excepte uns pocs llocs de fama mundial com la Ciutat Prohibida o el Palau 
d’Estiu a Beijing. L’any 2009 la xifra de museus gratuïts creixerà a 1.400. Actualment 
la Xina té més de 2.300 museus amb uns 20 milions d’objectes exposats. 
 

Valorant un any de gratuïtat, el subdirector de patrimoni cultural de l’adminstració 
estatal, Zhang Bai, afirma que “la política de gratuïtat té la intenció de portar més 
gent a compartir els tresors culturals dels museus”.  

Els conservadors valoren positivament la crescuda del nombre de visitants, però 
demanen més diners per fer front a l’enorme increment de visitants. Els 
conservadors creuen que cal “controlar” el nombre de visitants, i augmentar les 
mesures de seguretat. Alguns conservadors també observen que “les exposicions 
aburrides no portaran visitants a la llarga”, i que “la manca d’oferta educativa als 
museus fa que per a molts visitants la visita no sigui més que una foto turística. 
Juguen, envien sms, els nens criden...” 

 

Fonts: http://www.xinhuanet.com; http://english.cri.cn; http://4en.veduchina.com 
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Jornades de gratuïtat puntual a Europa: una estratègia promocional i 
d’accessibilitat. 
 

A Europa, en molts països, s’han generalitzat també mesures de gratuïtat puntual: a 
Catalunya, l’Estat Espanyol, Suïssa, Bèlgica, els Països Baixos, Alemanya, etc. es 
celebren jornades de portes obertes en dies festius, la Nit dels Museus, les Jornades de 
Patrimoni, etc. Molts museus també incorporen la gratuïtat per alguns segments de 
públic específics, o ofereixen passis anuals que redueixen substancialment el cost de 
visitar museus per als residents locals. La gratuïtat ha acabat formant part de 
l’estratègia de preus dels museus, i serveix de forma eficaç objectius tant 
d’accessibilitat com promocionals.  
 

El cas de la Nit dels Museus 2008 

La Nit dels Museus és una iniciativa francesa que data del 1999, amb una dimensió 
europea des de l’any 2005.  

L’any 2008 s’ha celebrat el 17 de maig i hi han participat un total de 40 països 
europeus (uns 2000 museus, dels quals meitat són francesos). Actualment la Nit dels 
Museus està promoguda pel Consell d’Europa i es beneficia del partenariat i proximitat 
amb el Dia dels Museus de l’ICOM, que es celebra cada any el 18 de maig. 

La “Nit dels Museus” té com a objectiu “atraure nous públics a través de  
programacions concebudes per l’esdeveniment: il·luminacions, actuacions musicals, 
teatrals i literàries, creacions inèdites, efímeres i contemporànies, que dialoguen, 
durant una nit, amb les col·leccions permanents” (Ministeri de Cultura francès, 29 de 
febrer de 2008). 

El comunicat posterior a l’esdeveniment, del 19 de maig, també del Ministeri de 
Cultura francès, descriu la nit dels museus com “una activitat de caràcter gratuït i 
convivencial. Un moment de democratització i d’innovació cultural”. Segons aquest 
mateix comunicat, l’èxit de la convocatòria va ser molt ampli, tant a França com a 
tota Europa. A França van obrir les portes de nit més d’un miler de museus, que van 
rebre més d’un milió i mig de visitants, “vinguts a descobrir el nostre patrimoni 
artístic en un ambient particularment festiu i convivencial”.   

A Barcelona: La Nit dels Museus es celebra a Barcelona des del 2005, i aquest any 2008 
ha comptat amb la participació de 20 museus que han ofert diverses activitats i han 
obert les seves portes de forma gratuïta entre les 7 de la tarda i la 1 de la matinada. 
La convocatòria va ser un èxit, amb cues i sales plenes fins la una de la matinada. Unes 
9.000 persones van visitar el MNAC i el MACBA, i unes 4.500 persones la Fundació Miró.   
(Font: El Periódico, 19 de maig de 2008). 
 

El cas de les visites nocturnes gratuïtes per al públic jove al Louvre 

Una iniciativa introduïda l’any 2004 està orientada als joves de menys de 26 anys, als 
que els hi ofereix l’accés gratuït cada divendres en horari nocturn, a partir de les 18h. 
Amb un programa de cicles de cinema, de trobades amb els artistes, conservadors i 
escenògrafs, de recorreguts de descoberta, de passejades arquitectòniques i de nous 
temes de visites-conferències, els nocturns dels divendres proposen un ventall d’actes 
a l’auditori o a les sales per escollir.  

“Amb aquesta activitat, i gràcies a l’ambient privilegiat i relaxat de la visita 
nocturna, el Louvre estableix noves relacions de qualitat amb el públic jove”. 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication (2007).  
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3. El cas del Regne Unit: gratuïtat permanent d’accés als 
museus nacionals. 

 

3.1. Antecedents. 
 

3.1.1. La història del règim d’accés als museus nacionals britànics fins 
els anys 1990s. 
 

La història dels règims d’admissió als museus nacionals britànics l’explica molt bé 
Anderson (1998). Va començar amb la creació del primer museu nacional, el British 
Museum, establert per llei el 1753 a partir d’un llegat de Sir Hans Sloane, el qual va 
deixar escrit en el seu testament que la col·lecció s’hauria de preservar sencera i que 
s’hauria de “mantenir per a l’ús i el benefici del públic, el qual pot tenir accés lliure 
per veure-la i examinar-la amb calma i deteniment”. Des d’aleshores el museu es va 
mantenir gratuït, tot i que no tots els directors van treballar per maximitzar 
l’accessibilitat, i malgrat que en determinats períodes el ministeri d’Hisenda va 
proposar imposar tarifes. Una declaració del director del British Museum l’any 1929, Sir 
Frederic Kenyon, citat al Royal Comission Report on the National Museums and 
Galleries, és molt clara sobre el valor que es donava a la gratuïtat: 

“El tema en qüestió és molt simple. S’intenta encoratjar l’ús del Museu o no? 
No hi ha el més mínim dubte que la imposició de tarifes desencoratja 
l’assistència. La pregunta per tant simplement és si val la pena excloure el 
públic (i especialment, és clar, els membres del públic més pobres) per 
l’interès del rendiment econòmic que s’ha d’esperar de les tarifes. La nació té 
un gran capital invertit en el Museu i és millor mirar el rendiment d’aquest des 
de la perspectiva dels beneficis educatius que s’ofereixen al públic, que no pas 
dels ingressos banals que s’ingressin a les taquilles”. 

 

Un cas diferent al del British Museum va ser el del Natural History Museum d’Edinburg, 
precursor del National Museum of Scotland, el qual va obrir al públic el 1820 amb 
l’objectiu d’obtenir ingressos que li costegessin les despeses. El museu no va tenir èxit 
de públic, i per això va anar abaixant els preus fins que el 1852 es va decidir fer-lo 
gratuït per a les classes populars (però de forma limitada, en visites d’unes 100 
persones i només durant 30 minuts cada vegada). Aquest cas és un exemple d’un 
fenomen que es va estendre durant el segle XIX a molts museus: posar tarifes per 
facilitar que els visitants benestants i més estudiosos poguessin visitar els museus en 
pau. La premsa sempre va defensar la gratuïtat en aquest museu. L’Evening Dispatch 
va analitzar el nombre de visitants durant dues setmanes de l’any 1899 i va demostrar 
que, en la primera setmana estudiada l’havien visitat 5.978 persones gratuïtament i 
només 163 persones pagant i, en la segona, 7.127 gratuïtament i només 94 persones 
pagant. El 1901 es va imposar la gratuïtat total quan el Departament d’Educació 
escocès va fer-se càrrec del Museu. 

 

Durant el segle XX, la situació dels museus nacionals britànics es va uniformitzar, ja 
que la gratuïtat es va generalitzar a tot el sistema. Això va ser fins que, 
inesperadament, l’any 1972, el govern conservador va aprovar una legislació que 
permetia als òrgans de govern dels museus nacionals (Boards of trustees), que estaven 
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regits per lleis que els impedien cobrar tarifes, la possibilitat de posar-ne. De seguida 
va ser obvi que, de fet, se’ls requeria que introduïssin tarifes, les quals van ser 
establertes pel propi govern central, i es van imposar el gener de 1974. Segons 
Falconer i Blair (2003), la introducció de les tarifes d’admissió era un element 
important de la politica de “finançament plural” que defensava el govern conservador 
per als museus, segons la qual les tarifes farien una important contribució a les 
necessitats financeres dels museus nacionals, que anaven en augment.  

 

Al cap de dos mesos, però, hi va haver un canvi de govern i una de les primeres coses 
que va fer el nou govern laborista va ser abolir-les. De forma prou significativa, segons 
Falconer i Blair, el nou govern laborista, tot i que va decidir encoratjar els museus 
nacionals a retirar les tarifes, no va revocar la legislació de 1972. Va decidir acceptar 
el dret dels museus nacionals a decidir per ells mateixos sobre si posar tarifes 
d’admissió general o no. Aquesta decisió tindria importants repercussions perquè 
permetia que un futur govern que volgués tornar a imposar tarifes als museus  
nacionals ho tingués fàcil, com va passar després de l’elecció de la primera 
administració Thatcher el maig de 1979. 

 

Durant els anys 1980s, i sobretot a partir del 1982, empesos per la pressió econòmica 
cada cop més gran que exercia el govern, un nombre creixent de museus nacionals van 
introduir tarifes com a mitjà per generar uns ingressos molt necessitats. Va començar 
el National Maritime Museum, el 1984, seguit pel Natural History Museum, el 1987, i el 
Science Museum, el 1988. El Victoria and Albert Museum va introduir el pagament 
voluntari, que va ser controvertit. Entre els arguments utilitzats en aquell moment per 
justificar les tarifes és molt representatiu el del, en aquell moment, director del 
National Maritime Museum: “Ens hem d’espavilar i fer diners nosaltres mateixos. O bé 
ens aixequem o bé ens enfonsem. I jo crec que les tarifes d’admissió són un mal menor 
comparat amb el de seguir amb el nostre deteriorament” (citat a Anderson, 1998).  

 

L’any 1989, pràcticament tots els museus nacionals, amb les notables excepcions del 
British Museum, la National Gallery i la Tate, havien introduït algun tipus de tarifa 
d’admissió. Tothom reconeixia que els museus estaven molt mal finançats i calia 
trobar formes d’augmentar els ingressos, però, malgrat tot, la idea de cobrar una 
entrada (fins i tot modesta) va generar consternació –entre els professionals de 
museus, la premsa i també el públic (Dickenson, 1994). L’any 1986 una campanya 
iniciada per ajuntaments i sindicats (Free Access to Museums Campaign) va amenaçar 
amb portar el tema a les eleccions generals. L’any 1989, el debat va arribar al 
Parlament (House of Commons), el Comitè d’Educació, Ciència i Arts del qual va 
investigar la política tarifària dels museus nacionals i va publicar l’informe Should 
Museums Charge? Some Case Studies. 

 

Durant els quinze anys següents, el nombre de visitants a molts dels museus nacionals 
que es mantenien gratuïts va créixer espectacularment, mentre que alguns dels 
museus que cobraven van sofrir importants disminucions del nombre de visitants. 

 

A l’oposició, el partit laborista es va oposar repetidament a les tarifes d’admissió, des 
d’un plantejament universalista. Va prometre que quan estigués al govern revisaria el 
tema de les tarifes d’admissió als museus nacionals, una promesa que va fer assumir a 
tothom que la política d’un govern laborista donaria suport a l’eliminació de les 
tarifes. El novembre de 1997, però, amb el partit laborista ja al govern, el secretari 
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d’Estat per la Cultura, Chris Smith, va anunciar que les limitacions de pressupost no 
permetrien un retorn a l’accés gratuït universal a costa dels contribuents. Es 
mantindria, per tant, la política i la posició del govern anterior, consistent en deixar la 
decisió de si cobrar o no l’entrada en mans dels trustees de cada museu, seguint el 
principi de arm’s-length (Bailey & Falconer, 1998).  

 

Mentrestant, els museus patien, des de l’any 1991-92,  els efectes d’una reducció 
continuada del valor del subsidi del govern. L’any 1997, alguns dels museus nacionals 
que es mantenien gratuïts i que havien defensat fortament la gratuïtat, com és el cas 
del British Museum, estaven considerant començar a cobrar tarifes d’admissió a les 
sales permanents, per tal de poder fer front al creixement de les despeses. Com bé 
argumenta Anderson (1998), la pressió sobre els museus gratuïts era molt gran. A més 
de la reducció en termes reals del valor del finançament del govern, i de no obtenir 
ingressos per entrades, tampoc podien recuperar l’IVA que pagaven en el seu 
funcionament, cosa que sí podien fer els museus que cobraven tarifes. 

 

L’any 1997 el Victoria and Albert Museum va introduir una tarifa de ₤5 i va veure, a 
conseqüència d’això, com el nombre de visitants es reduïa a la meitat. Els National 
Museums and Galleries on Merseyside i el National Museum of Scotland també van 
començar a cobrar. 
 

 

3.1.2. Objectius i motivacions del govern laborista.  
 

Com ja s’ha dit, la política d’accés gratuït als museus nacionals va ser una promesa del 
partit laborista en el moment d’arribar al poder l’any 1997. Concretament va ser un 
dels 25 steps to a better Britain. “Com a part del nostre compromís de reforçar el 
rol de les arts en la nostra vida nacional, volem que tothom sigui capaç de gaudir de 
les grans col·leccions dels nostres museus nacionals de forma gratuïta”.(HM Treasury, 
2001). L’objectiu principal consistia en ampliar l’accés als museus nacionals. 
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La filosofia del govern laborista al respecte de l’accés gratuït als museus nacionals s’ha 
basat des del principi en el convenciment que els museus són una part integral del 
desenvolupament de la societat en tant que plataforma d’aprenentatge per a tothom i 
de lifelong learning, i en la creença que l’accés als tresors dels museus nacionals no 
s’hauria de denegar a ningú simplement pel fet de no poder-se permetre pagar la 
tarifa d’admissió. (House of Commons; Culture, Media and Sports Committee, 2002, Ev. 
31). El govern ha defensat sempre que una política de gratuïtat als museus nacionals 
ampliaria el ventall de persones que visiten museus. 

 

“Per a tothom, no per a uns pocs” ha estat una de les idees claus de la política 
laborista. Aplicat a la cultura, Chris Smith va escriure, a Creative Britain, llibre 
publicat el 1998: “L’experiència cultural ha d’estar a l’abast de tothom, no només 
d’uns pocs”, “les coses de qualitat han de ser accessibles a tothom” (citat al 
Guardian, 2000). 

 

La promesa electoral, però va trigar uns quants anys a materialitzar-se, a causa de les 
limitacions financeres del govern i de les reticències d’alguns museus als que els 
preocupava una disminució dels seus recursos econòmics. Donats els impediments, 
durant el primer any, el govern laborista va deixar de centrar l’atenció en l’eliminació 
de les tarifes per ampliar la seva perspectiva i considerar tots els aspectes d’una 
política d’accés, amb la voluntat d’abordar tots els factors que afecten l’accessibilitat 
dels museus. El 8 de desembre de 1997, Chris Smith va dir en relació a la revisió del 
tema de les tarifes dels museus i de l’accés als museus:  

“L’accés és el fonament, la pedra angular, de les polítiques culturals d’aquest 
govern, incloent les dels museus. Volem veure com l’accés als nostres tresors 
culturals està a l’abast de tothom, no només d’uns pocs... El que és clar és que 
cobrar tarifes no és un tema que es pugui tractar aïlladament. Hi ha moltes 
altres consideracions que han de ser tingudes en compte a l’hora de 
desenvolupar una política d’accés exhaustiva i que doni bons resultats. Hi 
poden haver altres barreres a l’accés (a més de les tarifes d’admissió) –per 
exemple, uns horaris d’obertura inflexibles, una presentació poc imaginativa, i 
el cost global de viatjar per a les persones que viuen lluny de les grans 
col·leccions. I, ens agradi o no, les prioritats s’han de jutjar en funció dels 
recursos disponibles”.(Citat a Bailey et al 1998, Falconer i Blair 2003) 

 

També es va posar l’èmfasi en el compromís dels museus, i també els nacionals, amb 
les prioritats d’inclusió social del govern. “Afrontar l’exclusió social és una prioritat 
d’aquest govern, i els museus hi poden jugar un paper actuant de forma valenta i 
imaginativa”. En un document d’orientacions polítiques per als museus (Centres for 
Social Change: Museums, Galleries and Archives for All, DCMS 2000) el govern demana 
que els museus desenvolupin el seu rol com a agents de canvi social, ajudant a 
aconseguir millores reals en la societat i en la vida de les persones. Però també 
considerava que treballar per la inclusió social no és suficient si els museus exclouen 
una part del públic que no pot pagar, i que la millor forma de solventar-ho és assegurar 
la gratuïtat de l’accés. En el comunicat de premsa que anuncia el document Centres 
for Social Change, el govern explica els passos que ha emprès en aquesta direcció: “El 
govern ja ha posat diners per garantir l’admissió gratuïta dels infants i dels jubilats 
als museus nacionals, i, a partir de l’any següent, per a les persones dependents de 
subsidis, i per a tots els adults (si els trustees dels museus ho desitgen) rebaixant les 
tarifes a ₤1” (Heritage, libraries & museums, maig de 2000). 
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El compromís del govern amb l’accés universal als museus nacionals es va arribar a 
materialitzar  completament l’any 2001, gràcies a la reforma del reglament de l’IVA.  

 

 

3.1.3. El posicionament d’organitzacions professionals i museus. 
 

Per fer realitat la introducció de la política d’accés gratuït als museus nacionals, el 
National Arts Collections Fund (Art Fund), amb el suport del diari Independent, va 
liderar una llarga i forta campanya de pressió perquè el govern complís la seva 
promesa electoral d’obrir els “tresors més importants del país” a l’accés gratuït 
universal, eliminant les tarifes d’admissió per a les col·leccions permanents. Es va 
argumentar que la gratuïtat era la millor manera de promoure un accés al públic més 
ampli possible. 

 

El National Art Collections Fund és una organització independent, centenària, dedicada 
principalment a encoratjar el màxim accés possible a les obres d’art i a ampliar les 
col·leccions públiques amb noves adquisicions. Des de l’any 1996 va presentar 
arguments a favor de la gratuïtat, destacant els beneficis públics de l’entrada gratuïta 
i els efectes perjudicials de les tarifes. Amb l’ajuda del Charities Tax Reform Group va 
desenvolupar una proposta tècnica clau que el govern va utilitzar per fer les reformes 
del reglament de l’IVA que van fer possible finalment la gratuïtat.  

“Hem defensat amb coherència la visió de que, posar més difícil del que hauria 
de ser l’accés a les col·leccions, creades amb diner públic i privat, en alguns 
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casos durant segles, seria com una mena de traïció. Perquè les tarifes fan 
baixar el nombre de visitants i desencoratgen les visites repetides”. (...) 

“La National Art Collections Fund ha proposat una solució que permetria a tots 
els museus nacionals d’esdevenir gratuïts sense preocupar-se de la seva factura 
de l’IVA. amb una simple esmena de la 1994 VAT Act, se’ls podria afegir a la 
llista d’institucions que (com la BBC) poden reclamar l’IVA encara que no 
siguin, estrictament parlant, negocis”. David Barrie, director del National Art 
Collections Fund (citat per BBC News l’any 2000). 

 

La revisió bibliogràfica ha identificat diversos documents de posicionament 
d’organitzacions del sector, publicats entre l’any 1997 i l’any 2001, que presenten 
arguments i dades a favor de la gratuïtat dels museus nacionals britànics: 

• VAGA (1997). The Case for Free Entry to the Core Collections of the National 
Museums and Galleries. VAGA –Visual Arts and Galleries Association, Engage. 

• National Campaign for the Arts (1997). Free for All. The case for free 
admission to museums & galleries. Facts and figures. 

• BECTU (1997). Free for All. A Cultural Argument. BECTU –Broadcasting, 
Entertainment, Cinematograph & Theatre Union. 

• The Art Fund (2001). VAT Free! The Campaign for Free Admission.  

 

La Museums Association (MA), una associació independent de socis que representa als 
museus del Regne Unit i les persones que hi treballen, no va publicar cap document de 
posicionament però ha mantingut des de fa temps una política de suport a la  gratuïtat 
dels museus públics. La MA defensa que s’hauria de proporcionar suficient suport 
financer als museus públics (els museus finançats amb diners públics) per permetre 
l’accés gratuït a les seves col·leccions permanents. Així ho va manifestar al comitè 
d’investigació del Parlament que l’any 2002 va revisar la política d’accés gratuït al cap 
d’un any de la seva implantació (House of Commons; Culture, Media and Sports 
Committee, 2002). La MA considera que el patrimoni cultural té un paper educatiu 
vital, i que la tradició d’accés gratuït a les col·leccions dels museus públics és tan 
fonamental en la vida cultural i educativa del Regne Unit com ho són les escoles i les 
biblioteques públiques gratuïtes.  
 

La Association for Independent Museums (AIM), en canvi, una organització que agrupa 
els museus que són independents de l’administració local i central, va demanar al 
govern que es repensés aquesta política, ja que només beneficiaria els pocs museus 
que ja són privilegiats en recursos: els nacionals. Consideraven que els diners que 
s’assignaven a aquest tema podrien servir millor als objectius del govern si es 
destinessis a altres coses. 

 

Pel que fa als museus nacionals, aquests estaven dividits en dos grups molt definits, a 
favor o en contra de les tarifes. El bàndol dels que no cobraven, l’any 1997-98, el 
composaven el British Museum, la National Gallery, la Tate Gallery i la National 
Portrait Gallery; i bàndol dels que cobraven el Natural History Museum, el Victoria and 
Albert Museum, el Science Museum i l’Imperial War Museum. Fora de Londres, els 
museus que cobraven eren el National Museum of Wales, els National Museums and 
Galleries on Merseyside; i els que no cobraven les National Galleries of Scotland.  
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Tal com exposa Anderson (1998), els que no cobraven declaraven la seva oposició 
implacable al concepte d’imposar tarifes. Respecte als altres, alguns deien que 
preferirien no haver-ho de fer però que era un mal necessari, per qüestions financeres. 
Bailey et al (1998) qualifiquen el debat d’especialment ferotge i virulent entre els 
museus de Londres. Alguns arguments (de directors de museus nacionals dels dos 
bàndols) recollits per aquests autors en una recerca realitzada l’any 1997 són els 
següents: 

 

Neil Cossons, director del Science Museum (l’any 1989). 

“Afrontem un dilema. Si el museu s’ha de mantenir gratuït haurà de ser 
substancialment pagat pel contribuent. En els darrers anys, el contribuent mai 
ha pagat adequadament per finançar el Science Museum. Com a resultat, s’ha 
deteriorat gradualment... El públic pot tenir un museu en decadència que no li 
costi res, o amb uns ingressos addicionals pot tenir un museu que li doni un bon 
servei... Hem d’equilibrar les necessitats del museu en termes de la qualitat 
del que representa i les necessitats del visitant...  És irresponsable tenir un 
museum que ofereix un servei a no cost pel client en el punt de consum, però 
que s’està deteriorant ràpidament en qualitat... La gran majoria de visitants 
preferirien pagar alguna cosa per un museu que és bo, més que no pas no pagar 
res per un museu que no ho és”. 

 

Neil MacGregor, director de la National Gallery (també el 1989). 

“Els trustees de la National Gallery entenen que la funció d’aquesta és 
permetre que les pintures que pertanyen a la nació arribin a tanta gent com 
sigui possible, i conmoguin tan profundament com sigui possible... Estem 
convençuts que una tarifa és un impediment molt seriós en el compliment 
d’aquest objectiu...El que és més probable que canviï (si s’introdueixen 
tarifes) és la composició social i econòmica de la clientela.... Els museus tenen 
la proporció més alta de les classes C, D, E (N.A: classes mitja-baixa, 
treballadora i pensionistes o treballadors temporals); bastant més que el teatre 
i altres formes artístiques. Si realment creiem que el nostre servei és per al 
conjunt de la societat, aleshores els museus tenen ja més probabilitat 
d’arribar a aquestes persones que altres organitzacions públiques, i aquestes 
són les persones que estarien excloses amb les tarifes.” 

Del mateix (de l’any 1997). 

“Els nostres museus no es van crear per guanyar diners o pagar impostos, sinó 
per l’educació i l’aprenentatge permanent –fonaments de la filosofia de l 
‘actual govern. Ben reconegut de fa temps, el seu propòsit es millorar la 
qualitat de vida per a tots. Els museus gratuïts són importants de la mateixa 
manera que ho és la sanitat gratuïta... Els museus són alguna cosa més que una 
forma de conèixer la història o l’art. Ens aporten pau i contemplació, i ens 
estimulen amb la descoberta d’altres móns i formes de pensar. Són essencials 
per a la nostra educació i per a la nostra salut espiritual, tenen un paper 
terapèutic a més de l’educatiu. Per a la vida moderna no són més luxe que 
l’alfabetització”. 

 

La recerca dels mateixos autors per recollir l’opinió dels directors dels museus 
nacionals, realitzada l’any 1998, va concloure, tanmateix, que la imposició de tarifes 
entre els museus que cobraven no es feia per una qüestió de principis sinó com un 
mitjà per generar uns ingressos essencials. La necessitat econòmica conformava, per 
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tant, la justificació principal per a la imposició de les tarifes d’admissió (Bailey et al 
1998).  

 

Per aquest mateix motiu quan el govern va oferir un subsidi financer que permetés 
l’eliminació de les tarifes entre aquells museus que cobraven, la posició dels museus 
nacionals contraris a la gratuïtat va canviar substancialment. Una nova recerca 
realitzada l’any 2002 (Bailey et al, 2003), sobre la primerenca implantació de la 
política de gratuïtat, va recollir una bona acollida a la iniciativa del govern, no 
exempta, però, d’algunes preocupacions: al voltant del manteniment dels estàndards 
de servei, de l’impacte de la massificació sobre l’increment dels costos de 
manteniment, i de les implicacions de la política en les activitats comercials dels 
museus. 

 

 

3.2. Context. 
 

3.2.1. Museus nacionals, política de gratuïtat i devolution. 
 

Abans de la devolution (el traspàs de competències a Escòcia, Gal·les i Irlanda del 
Nord) els museus nacionals del Regne Unit eren responsabilitat del Departament de 
Cultura, Mitjans i Esport del govern central. Amb la devolution, l’any 1999, la 
responsabilitat sobre aquests museus va passar als governs d’aquests països.  

 

El nombre de museus nacionals que són gratuïts, i els que encara cobren tarifes 
d’admissió són els següents (hi ha museus que tenen diferents seus, i algunes 
d’aquestes conserven les tarifes d’admissió): 

 

 Anglaterra Escòcia Pais de Gal·les Irlanda del N. Total 

Gratuïts 20 7 7 2 36 

Cobren 0 4 0 2 6 

Total 20 11 7 4 42 

 

A Anglaterra, els museus que estan finançats pel Departament de Cultura, Mitjans i 
Esport tenen l’estatus de non-departmental public body (no són gestionats 
directament pel departament), són governats per un Board of Trustees independent, i 
són responsables davant el parlament a través del Secretari d’Estat de Cultura, Mitjans 
i Esport.  

 

Des de l’1 de desembre de 2001, tots els museus nacionals d’Anglaterra són gratuïts, 
tot i que mantenen tarifes per a les exposicions temporals i també per algunes de les 
seves seus (branches). Posteriorment, l’exempció de l’IVA s’ha extès a d’altres museus 
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públics d’importància nacional que no són finançats pel Departament de Cultura, 
Mitjans i Esports, el que els ha permès introduïr també la gratuïtat. 

 

Els museus d’Anglaterra que estan inclosos en la política d’accés gratuït del govern són 
els següents: 
 

Els museus de Londres inclosos són: 
• The Science Museum (part del National Museum of Science and Industry) 
• Natural History Museum 
• Victoria & Albert Museum 
• Imperial War Museum (només a l’edifici de Lambeth Road) 
• National Maritime Museum a Greenwich 
• Museum of London 
 

Els museus de les regions inclosos són: 
• National Railway Museum in York (part del National Museum of Science and 

Industry) 
• Royal Armouries a Leeds i Fort Nelson a Portsmouth 
• Museum of Science and Industry a Manchester 
• The Natural History Museum's Zoological Museum a Tring, Hertfordshire 
• National Museums Liverpool 
• National Coal Mining Museum for England a Wakefield (gratuït a partir del 8 

d’abril de 2002) 
• Imperial War Museum North a Manchester (es va inaugurar gratuït el juliol 

de 2002) 
• National Football Museum a Preston (gratuït a partir de l’abril de 2003) 
• People’s History Museum a Manchester (gratuït a partir de juliol de 2005) 
 

Els museus finançats pel govern que ja eren gratuïts són: 
• British Museum 
• Geffrye Museum 
• Horniman Museum and Gardens 
• National Gallery  
• National Museum of Childhood, Bethnal Green 
• National Museum of Photography, Film and Television, Bradford 
• National Portrait Gallery 
• Sir John Soane's Museum 
• Tate Britain, Tate Modern i Tate Liverpool 
• Tyne & Wear Museums (només una de les seves seus, Segedunum, encara 

cobra entrada, tot i que va introduir l’entrada gratuïta per als infants 
l’abril 2006) 

• Wallace Collection 

 

A Escòcia, amb l’establiment del Parlament Escocès el 1999, el National Museum of 
Scotland i les National Galleries of Scotland són finançats  pel govern escocès i 
rendeixen comptes a través del Ministre d’Europa, Afers Exteriors i Cultura (fins el 
2006 del Ministeri de Turisme, Cultura i Esport ) de l’Executiu escocès. També són non-
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departmental public body, governats i gestionats per un Board of Trustees 
independent.  

L’any 1998 tots els museus del National Museum of Scotland  cobraven tarifes 
d’admissió, i el govern escocès va actuar independentment per eliminar les tarifes i 
proporcionar els recursos financers necessaris per a que ho poguéssin fer a partir de l’1 
d’abril de 2001. Tanmateix, només dos dels museus (el Royal Museum i el Museum of 
Scotland, ara unificats sota el nom de National Museum of Scotland) van optar per la 
gratuïtat. La resta van escollir mantenir les tarifes d’admissió argumentant necessitats 
financeres. Els seus òrgans de govern, considerant que aquests museus estan ubicats en 
llocs bastant remots, i que ofereixen serveis especialitzats, van considerar necessari 
retenir les tarifes. Tots els museus de les National Galleries of Scotland, en canvi, 
ofereixen l’admissió gratuïta. 
 

El National Museum of Scotland és una institució museística de categoria 
nacional que agrupa sis centres: (1) National Museum of Scotland; (2) National 
Museum of Costume Scotland; (3) National Museum of Flight Scotland; (4) 
National War Museum Scotland; (5) National Museum of Rural Life Scotland; (6) 
National Museums Collection Centre. 
 

Les National Galleries of Scotland és una institució museística de categoria 
nacional que agrupa sis centres:  (1) National Gallery of Scotland; (2) Royal 
Scottish Academy Building; (3) Scottish National Portrait Gallery; (4) Dean 
Gallery; (5)Scottish National Gallery of Modern Art; (6) Granton Centre for Art. 

 

Al País de Gal·les, amb l’establiment de l’Assemblea Nacional gal·lesa, el National 
Museums Wales va passar a rendir comptes al govern gal·lès a través del Ministre de 
Cultura i Recreació. Ara és responsabilitat del Ministre de Patrimoni i està finançat pel 
Departament de Patrimoni. Igual que en el cas escocès, el govern gal·lès va 
proporcionar els recursos financers necessaris per a que poguessin eliminar tarifes a 
partir de l’1 d’abril de 2001, i tots els museus que composen el National Museum Wales 
van esdevenir gratuïts en aquesta data. 

El National Museum Wales (NMW) és una institució museística de categoria 
nacional que agrupa set centres: (1) National Museum Cardiff; (2) St Fagans: 
National History Museum; (3) Big Pit: National Coal Museum; (4) National Wool 
Museum;  (5) National Roman Legion Museum; (6) National Slate Museum; (7) 
National Waterfront Museum. 

 

A Irlanda del Nord, el National Museums Northern Ireland es va establir per llei l’any 
1998, resultat de la fusió de tres museus nacionals. Ara rendeix comptes a l’Assemblea 
d’Irlanda del Nord, establerta el 1999, a través del ministre de Cultura, Arts i Lleure. 
El Museu està finançat i és responsabilitat del Departament de Cultura, Arts i Lleure.  
Només dos dels seus centres ofereixen l’entrada gratuïta, l’Ulster Museum (actualment 
tancat per remodelació) i l’Armagh County Museum. 
 

El National Museums Northern Ireland (MAGNI) és una institució museística de 
categoria nacional que agrupa quatre museus i un centre de descoberta: (1) 
Ulster Museum; (2) Ulster American Folk Park; (3) Ulster Folk & Transport 
Museum; (4) Armagh County Museum; (5) W5 (centre de descoberta interactiu). 
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3.2.2. L’estat del finançament dels museus nacionals. 
 

La introducció de la política de gratuïtat ha anat acompanyada, des de l’inici, d’un 
debat sobre el finançament dels museus nacionals, especialment a Anglaterra. Mentre 
que els museus nacionals en general donaven suport al principi d’admissió gratuïta, 
també mantenien que això no seria possible si no rebien un finançament adequat per 
part del Departament de Cultura, Mitjans i Esport. Tenien por a tornar-se a trobar en 
la mala situació econòmica dels anys 1980s, que els va portar a introduir tarifes. 

 

La tendència del finançament del govern per als museus que són de la seva 
responsabilitat, des de l’any 1989-90 (any en que es va crear el Departament de 
Patrimoni National) es mostren en el següent gràfic, en efectiu i en termes reals 
(descomptant la inflació). Segons el testimoni aportat pel Departament de Cultura, 
Mitjans i Esport davant un comitè d’investigació del Parlament (House of Commons 
2002), el valor real del suport financer del govern va caure un 15% entre 1992 i 1997, i 
va créixer un 17% entre 1998 i 2002. Tanmateix, el Departament també va dir que la 
meitat d’aquest increment s’havia destinat a compensar els museus nacionals que 
abans cobraven entrada per la pèrdua d’ingressos que els reportava la política de 
gratuïtat. 

 

 

Font: House of Commons. Culture, Media and Sport Committee (2002). National Museums and 
Galleries: Funding and Free Admission. First Report of Session 2002-03. London: The Stationery 
Office.  

 

Segons l’informe d’aquest comitè d’investigació del Parlament, el panorama global és 
que hi ha hagut una disminució del finançament públic en termes reals (no ha crescut 
en línia amb la inflació) durant un període llarg de temps, i que només en aquell 
moment (any 2002), s’estava començant a recuperar. Per als anys 2003-04 i 2004-05 el 
govern havia anunciat un increment en termes reals del pressupost per a moltes 
institucions: de l’1,5% el 2003-04, i d’un 2,5% per cent el 2004-05. Això a més 
d’inversions diverses sobre la base de les necessitats. 

 

En l’aspecte positiu cal destacar les importants inversions en infrastructures que han 
aportat la Lottery Heritage Fund i la Millenium Commission en els darrers anys, i també 
el propi Departament de Cultura, Mitjans i Esport, amb centenars de milions de lliures 
destinats a ampliacions i reformes dels grans museus nacionals.  
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En l’aspecte negatiu, el període recent ha vist una disminució continuada del valor del 
finançament públic per afrontar les despeses de funcionament, alhora que creixien els 
requeriments i les demandes del govern sobre els museus. Això ha portat a que la 
situació financera d’alguns museus nacionals fos molt greu, especialment en el cas dels 
que ja eren gratuïts i que per tant no rebien cap compensació econòmica del govern 
per la pèrdua d’ingressos de les entrades (malgrat sí beneficiar-se del retorn de l’IVA). 
 

Crisis al British Museum: 

‘British Museum tackles ₤3m deficit’. BBC News. 3 d’octubre de 2001. 
‘British Museum cuts 150 jobs’. BBC News. 30 d’abril de 2002. 
‘British Museum: squaring the funding circle’. BBC News. 30 d’abril de 2002. 
‘British Museum needs ₤10m boost’. BBC News. 27 de juny de 2002. 

 

2001: El museu culpa al govern d’una davallada dels diners que li assigna. Diu 
que el seu valor ha caigut 1/3 en termes reals, i també a la caiguda de visitants 
estrangers després de l’11 de setembre, així com la inversió que ha hagut de 
fer en noves tecnologies i millorar l’accés de l’edifici.  

Suzanna Taverne, la gerent, considera que el British Museum ha estat 
penalitzat dues vegades. Va resistir amb valentia les pressions del govern 
anterior perquè s’introduïssin tarifes, i va perdre els ingressos per la venda 
d’entrades. Ara també perd la compensació que el govern dona als museus que 
han eliminat les tarifes d’admissió. Robert Anderson, el director, afirma que el 
Museu, amb la introducció de la política de gratuïtat, hi ha sortit perdent. 
Només s’ha beneficiat una mica del canvi en el reglament de l’IVA. 

2002: El Museu retalla llocs de treball (150, un 7% del total de la plantilla) per 
afrontar el dèficit estimat de ₤5m a tres anys. El director, Robert Anderson, 
demana al govern ₤10 milions, que són vitals per assegurar el futur de la 
institució.  Adverteixen, però, que un finançament addicional pot no ser 
suficient pels plans a llarg termini de la institució. Sí que servirà per avançar 
les reformes i reobrir sales actualment tancades al públic. Però seria només 
com una gota a l’oceà del que necessiten per saldar els seus deutes. 

Neil McGregor, el nou director, acabat d’arribar, diu que el Museu està agraït 
pel creixement de finançament assignat pel 2004-05 (1,5%) i pel 2005-06 (2,5%), 
i les ₤400.000 addicionals el 2003-04 per reobrir les sales tancades i 
incrementar l’accés. “Però encara ens deixa incapaços de realitzar el potencial 
total del Museu.” 

 

‘Cash crisis at National Gallery’. BBC News. 1 de octubre de 2003. 

La National Gallery a Londres diu que afronta una crisis d’efectiu a no ser que 
el govern li doni més diners. Si no ho fa, haurà de reduir les hores d’obertura, 
cosa que ja està fent en algunes sales concretes. Petter Scott, el seu president, 
diu que el Museu ha estat infradotat des de l’any 1996, i que el subsidi del 
govern no ha seguit el ritme de la inflació. També ha dit que els seus visitants 
van baixar un 20% dels cinc milions que els visitaven fa quatre anys, el que ha 
resultat en menys vendes a les botigues i als restaurants. 

 

No és d’estranyar, per tant, que l’acceptació de la introducció de l’accés gratuït es 
vinculés, en alguns museus, a que els nivells de finançament del Departament de 
Cultura, Mitjans i Esport fos suficient per no haver de fer front a un dèficit que 
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deteriorés el compliment de les seves obligacions i funcions bàsiques. Aquest 
raonament el van subratllar especialment el Natural History Museum i l’Imperial War 
Museum. La demanda d’un finançament adequat sostingut ha estat present, per tant, 
tot al llarg de la implementació de la política de gratuïtat. 

 

El govern, per la seva banda, ha anat mostrant senyals d’una voluntat de millorar la 
situació, prometent i assignant increments de pressupost per als museus nacionals al 
llarg del període d’implementació de la política de gratuïtat (2002, 2004 i 2007). 
Aquests diners han estat lligats, entre d’altres coses, al compromís dels museus de 
seguir oferint l’accés gratuït.  
 

‘Brown pledges ₤75 million arts boost’. BBC News. 15 de juliol de 2002. 

‘Funding boost for museums’. BBC News. 24 de juliol de 2002. 

DCMS. Tessa Jowell Announces ₤70 Million Cash Boost for Museums in 
England. Comunicat de premsa. Octubre de 2002. 

‘Museums given funding boost’. BBC News. 22 d’octubre de 2002. 

‘Museums share ₤2m windfall’. BBC News. 28 d’octubre de 2002. 
 

Gordon Brown, ministre d’Economia i Hisenda, en l’informe de la despesa del 
govern promet donar uns ₤75 milions addicionals pel sector de les arts per al 
2005/06.  Aquests diners addicionals, segons Tessa Jowell, secretària d’Estat de 
Cultura, ampliaran l’accés a la cultura i crearan una “avalanxa d’art”. També 
permetran mantenir l’accés gratuït als museus nacionals. Aquest nou 
finançament pertoca només a Anglaterra, ja que Gal·les, Escòcia i Irlanda del 
Nord tenen els seus propis arranjaments financers per a les arts.  

Els museus nacionals rebran increments del pressupost per sobre de la inflació, 
el que significa que la política d’admissió gratuïta a les col·leccions nacionals, 
que tants bons resultats ha donat, podrà continuar. 

Un punt clau de l’acord: l’increment en termes reals per a la despesa de DCMS 
en el sector museístic serà d’un 1,7% de mitjana en 2004-05 i de 2,8% en 2005-
06, construint sobre el 17% d’increment en termes reals ofert al sector 
museístic des de 1997, i garantint la continuitat de l’admissió gratuïta als 
museus nacionals. 
 

‘Free entry to museums guaranteed’. BBC News. 13 de desembre de 2004. 

L’entrada gratuïta als museus nacionals està garantida per tres anys més sota 
un nou paquet de finançament per a la cultura que el govern acaba d’anunciar. 

S’ha promès un increment del finançament dels grans museus, i també s’ha 
reservat diners addicionals per als museus regionals. 

Valoració del govern: Tessa Jowell, secretària d’estat de cultura, diu que els 
museus nacionals han tingut molts bons resultats en els darrers anys, ja que 
l’accés gratuït ha permès atraure molts visitants de més. “L’increment de 
visitants ha sotmès els edificis a molta pressió, i és per això que posem un 
especial èmfasis en ajudar-los aquesta vegada”.  

 

Malgrat l’anunci d’aquesta injecció de finançament promesa el juliol de 2002, 
l’informe del Parlament sobre finançament i admissió gratuïta, publicat el desembre 
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de 2002, després d’escoltar les perspectives i opinions de diversos museus i 
organitzacions del sector, alaba la política d’accés gratuït del govern, però també 
adverteix i insisteix en que si el govern vol que els museus nacionals mantinguin 
l’admissió gratuïta haurà de proporcionar-los suficient finançament. “Since the 
government has called the tune, it must keep playing the piper”. 

 

En aquesta línia, les demandes de finançament s’han anat repetint: 
 

‘Nature museum needs more funds’. BBC News. 11 de febrer de 2004. 

El Natural History Museum va encarregar un informe a experts de la London 
School of Economics i l’Imperial College per tal d’atraure l’atenció sobre el 
valor que el museu aporta a “la nació”.  Els acadèmics diuen que el subsidi del 
govern per sí sol no protegeix el seu futur. Sense més finançament, no podrà 
competir com una de les principals atraccions turístiques del país. 

 

‘Portillo’s pleas for museum cash’. BBC News. 2 de març de 2004. 

L’antic ministre conservador Michael Portillo lidera les demandes al govern 
perquè incrementi el finançament dels museus. Un grup format per persones de 
diferents partits han declarat que els museus fan una altíssima contribució a 
l’economia del país, el que no es veu reflectit en la inversió del govern. 

 

‘Museum warning amid funding plea’. BBC News. 9 de març de 2004 

Els museus britànics han ajuntat forces per demanar al govern uns ₤115 milions 
addicionals a l’any, en un moment que diuen és un “moment crític” pels seus 
serveis. Han publicat un Manifesto for Museums, document redactat per 
institucions representant un ventall molt ampli de museus, des dels grans 
museus de Londres als museus locals. Explica la importància dels museus per al 
país, i les necessitats financeres del sector.  

Respecte als museus nacionals, adverteix que les grans atraccions de Londres 
podria ser que no poguessin continuar funcionant als seus nivells actuals. Sense 
més diners, les capacitats dels museus nacionals per dur a terme les seves 
obligacions estatutàries i sostenir les contribucions existents a les agendes del 
govern estan en risc.  

 

 

3.2.3. Les polítiques d’accés i d’inclusió social. 
 

La política d’accés gratuït als museus nacionals s’ha d’entendre en el context de les 
polítiques d’accés i d’inclusió social, que han tingut un pes molt important en les 
prioritats del govern britànic i han gaudit d’un interès creixent en el sector museístic 
en els darrers anys.  
 

Alguns dels principals documents publicats pel govern en la línia de promoure i guiar 
les polítiques d’accés i d’inclusió social han estat: A Common Wealth: Museums in the 
Learning Age (DCMS, Anderson 1997, 1999); Building Bridges (MGC, Coles, 1998); 
Museums for the Many: standards for museums and galleries to use when developing 
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access policies (DCMS 1999); Centres for Social Change: Museums, Galleries and 
Archives for All (DCMS 2000); The Learning Power of Museums: A Vision for Museum 
Education (DCMS/DfEE 2000); Museums and Social Justice (Scottish Museums Council, 
2000); Developing New Audiences for the Heritage (HLF I PLB Consulting, 20001); 
Access for All Toolkit (MLA, 2004).  

 

El cas escocès és especialment rellevant, ja que el Museum Scottish Council ha escollit 
parlar de “justícia social” més que d’”inclusió social”, sobre la base que l’accés a les 
col·leccions és un dret del ciutadà, un dret humà bàsic: 

 

“En tant que l’accés al patrimoni cultural és una qüestió de drets i ciutadania 
més que un privilegi, aleshores l’imperatiu que els museus han de ser inclusius 
socialment és una qüestió de justícia més que de benestar social”. (Scottish 
Museum Council, 2000). 

 

“Tothom té el dret de participar lliurement en la vida cultural de la 
comunitat, de gaudir de les arts i de participar en l’avançament científic”. 
(Article 27, Declaració Universal dels Drets Humans, 1948) 

 

El governs del Regne Unit han volgut, amb la mesura de la gratuïtat d’accés, que els 
museus nacionals fossin percebuts com a oberts i acollidors per a tots els sectors de la 
societat, i que fossin visitats per un ventall més ampli de persones. Les valoracions del 
govern respecte l’èxit de la política s’han fet en aquests termes. Un exemple 
d’Anglaterra: 
 

DCMS. Free Admission To Museums “A Spectacular Success” Says Tessa 
Jowell. Visitor Numbers Double as a Result of Introducing Free Admissions. 
Comunicat de premsa. Gener de 2002. 

Tessa Jowell, la Secretaria de Cultura: “Aquests números mostren l’èxit 
espectacular que ha suposat l’eliminació de les tarifes d’admissió. Clarament, 
les tarifes actuaven com una limitació per molta gent, especialment les 
famílies. Ara tothom té l’oportunitat de visitar com i quan ho desitgi, sigui 
durant la major part del dia, a l’hora de dinar, o només entrar un moment a 
veure un objecte o pintura preferits”... “L’admissió gratuïta ha democratitzat 
els tresors nacionals fent-los accessibles a tothom. Ha de ser bo pels nens, pels 
estudiants i per tots aquells que simplement volen gaudir d’aquestes 
exposicions meravelloses”. 

 

La política de gratuïtat d’accés als museus nacionals ha anat acompanyada, per tant, 
d’un gran esforç per part dels museus per ampliar l’accés i ser més inclusius 
socialment. Les agències del govern competents en matèria museística, com el 
Museums, Libraries and Archives Council (MLA) a Anglaterra, o l’Scottish Museum 
Council a Escòcia, han fet una bona feina per encoratjar i orientar les polítiques i la 
pràctica d’accés. I s’ha fet també una bona dosi de recerca analitzant el tema des 
d’una perspectiva àmplia, considerant molts més factors que el cost d’admissió, 
identificat les principals barreres, i donant a conèixer models de bones pràctiques. 
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Els estudis de públics sobre la població realitzats sobre la població general del Regne 
Unit en els anys immediatament previs a introduir la política de gratuïtat (MORI 1999 i 
2001) demostren hi ha una correlació clara entre visitar museus i classe socio-
econòmica, ja que les persones pertanyents a nivells més alts (categories ABC1) són 
més visitants de museus que els pertanyents a nivells més baixos (categories C2DE), 
però també que el criteri principal que influeix en si les persones visiten o no visiten 
museus  és el nivell educatiu. La major part de persones amb postgraus visiten museus, 
mentre que només una minoria de persones sense qualificacions formals ho fan 
(Selwood 2001). 

 

Els públics poc representats entre els visitants de museus al Regne Unit, identificats a 
l’estudi (Developing New Audiences for the Heritage, PLB Consulting 2001) són: les 
persones més grans de 65 anys, les persones pertanyents als grups socials de nivell 
sòcio-econòmic mig-baix i baix (C2DE), les famílies amb nens petits, els adolescents i 
joves adults, els joves professionals, els habitants del medi rural, les persones amb 
discapacitats, les persones a l’atur, les persones desavantatjades socialment, i les 
persones mancades de formació bàsica. 

 

La política d’entrada gratuïta ha impulsat un gran increment de visitants als museus 
nacionals que abans cobraven entrada, però bona part corresponen al mateix tipus de 
persones, o a les mateixes persones, que visiten els museus més sovint que abans. Els 
canvis en la composició demogràfica dels visitants només han estat moderats, tot i que 
en alguns museus sembla ser que han estat més acusats que en altres (vegeu apartat 
3.5.1). Però això no ha estat cap sorpresa, ja que se sabia molt bé que l’entrada 
gratuïta, per sí sola, no era la única solució al problema de l’accés per a tothom. Però 
es considera un element d’accessibilitat bàsic que ajuda a la resta del treball a fer en 
el camp de l’accés i la inclusió social. 

 

El treball per ampliar l’accés als museus s’enten en termes d’identificar barreres que 
impedeixen la participació de les persones, i en desenvolupar estratègies per eliminiar-
les. Les barreres poden ser físiques, sensorials, intel·lectuals, culturals, actitudinals, 
socials o financeres. És ben sabut que l’admissió gratuïta només adreça, per tant, la 
última d’aquestes. 

 

Recerca sobre les principals barreres a l’accés: 
 
Un estudi del 2001 sobre l’ús dels museus, fet per MORI (amb una mostra de 5.000 
adults i 2.500 nens), va identificar les principals barreres a visitar museus:  
 
• “No hi ha res que vulgui veure” (41% dels adults enquestats) 
• “Els museus són avorrits” (12%) 
• “Difícils d’anar-hi /per qüestions de salut” (12%) 
• “Les tarifes són massa altes” (10%) 
• “Falta de transport/massa lluny per anar-hi” (8%) 
• “Les hores d’obertura són poc pràctiques” (8%) 
• “Els meus fills no hi estarien interessats” (6%) 
• “No tinc temps” (6%) 
 
Més estudis fets pel Departament de Cultura, Mitjans i Esport del govern anglès (1999, 
2000), per l’Scottish Museum Council (2000) i per altres organitzacions han identificat 
un ventall similar de barreres a l’accés: 
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• Institucionals (per exemple uns horaris d’obertura restringits, actituds i 

comportament inadequats del personal, així com polítiques tarifàries també 
inadequades). 

• Personals i socials (per exemple la manca d’aptituds bàsiques per llegir, per 
escriure i per comunicar-se, o una baixa autoestima). 

• Percepció i coneixement (és a dir, la sensació de que els museus “no són per a 
nosaltres”). 

• Ambientals (per exemple, un difícil accés per arribar als edificis, o per moure’s 
dins, o una manca de transport públic) 

(Font: House of Commons, 2002, Ev. 57-58) 

 

És interessant, però, alhora, veure com han viscut aquestes polítiques els museus 
nacionals que abans cobraven i que han esdevingut gratuïts amb la nova política del 
govern. La recerca realitzada l’any 2002 per Falconer i Blair (2003) va explorar les 
reaccions d’un grup de 10 museus nacionals a la política de gratuïtat, va revelar que, 
malgrat la implantació i l’èxit popular de la política, els museus se senten potser 
massa pressionats i condicionats per les demandes d’accés i d’inclusió social del 
govern. Tot i que adopten polítiques i objectius d’inclusió social en els seus documents 
i plans estratègics, en privat posen en dubte la rellevància d’aquest tema per als seus 
museus.  

 

Alguns pensen que la inclusió social no hauria de ser una preocupació primordial dels 
museus nacionals, i que en aquests moments els està distraient de la seva missió 
principal, sobretot de les seves obligacions amb les col·leccions. Algunes opinions 
posen clarament en qüestió que les tarifes d’admissió siguin una barrera important a 
l’accés. Dos opinions representatives de directors de museus nacionals són: 

 

“Mai he pensat, i no ho penso, que les tarifes fossin una obstrucció a l’accés, o 
de cap manera una obstrucció al desenvolupament de la relació amb els 
públics. Jo no hauria inclòs les tarifes a la meva llista sobre allò que influeix la 
gent a anar a un museu. Penso que hi posaria si les exposicions són bones, la 
qualitat en termes d’arquitectura, el disseny, el personal, i en la comunicació 
del que fem”. 

 

“Posar l’entrada gratuïta no significa necessàriament que atraguem grups de 
persones normalment excloses dels públics del museu, el que era una part 
d’aquesta política de canvi, de donar suport a l’accés i la inclusió social. Penso 
que hi ha moltes raons per les quals els grups exclosos no van als museus, per 
tant, perquè oferir l’accés gratuït a les persones que sí que venen i que poden 
pagar?”     
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3.3. Procés d’aplicació de la política d’accés gratuït. 
 

La política d’accés gratuït universal als museus nacionals es va fer efectiva a 
Anglaterra l’1 de desembre de 2001. Uns mesos abans, l’abril de 2001, s’havia fet 
efectiva a Escòcia i el País de Gal·les, amb el suport financer dels propis governs que 
ja tenien les competències museístiques traspassades.  

 

La mesura només inclou la gratuïtat d’accés a les col·leccions permanents. La major 
part de museus han seguit cobrant per les exposicions temporals. Algunes branques o 
seus secundàries d’alguns museus nacionals també han seguit cobrant entrada.   

 

S’explica en detall, a continuació, el cas d’Anglaterra, perquè és el govern anglès el 
que va iniciar el procés (que després van implementar també les administracions 
traspassades), i el que té més informació disponible (comunicats de premsa del govern, 
notícies i articles als mitjans).  

 

Els museus nacionals anglesos inclosos en el pla d’introducció de l’accés gratuït van ser 
els 12 museus, dels 22 finançats pel govern (el Departament de Cultura, Mitjans i 
Esport), que en aquell moment cobraven entrada. Aquests només constitueixen un 
petit grup dins dels 1.500 museus registrats que hi ha a Anglaterra. 

 

Els preus de les tarifes d’admissió als museus nacionals l’any 2001 eren altes. Una 
entrada al Natural History Museum costava ₤9  (11,7€), al Science Museum ₤8 (10,4€) i 
al V&A ₤5 (6,5€). Un tiquet de família per a 2 adults i tres nens al Science Museum 
costava ₤23,50 (30,6€), abans de l’any 1999 en que va esdevenir gratuït per als menors 
de 16 anys. 

 

 

3.3.1. Aplicació en fases. Dificultats en el camí. 
 

El juliol de 1998, en l’informe anual de la despesa del govern (1998 Comprehensive 
Spending Review) el govern va anunciar uns ₤290 milions (378 milions d’euros aprox.) 
addicionals d’inversió durant tres anys per al sector de la cultura, i va esbossar la seva 
visió per als museus britànics en el nou mil·leni. Aquests diners es destinaven 
principalment a ampliar l’accés als museus i a potenciar les arts de l’espectacle. 
Haurien d’afavorir l’accés per als nous públics, el manteniment d’alts estàndards de 
treball, i l’eficiència de gestió. Es tractava d’una inversió que, segons el govern, 
hauria de donar per acabats els anys de pressupostos congelats en el sector de la 
cultura, aportant estabilitat a canvi d’obligacions. Un contracte per “mantenir 
l’excel·lència però incrementar l’accés”.  

 

De la part que pertocava als museus, una quantitat important serien utilitzats per 
ajudar els museus nacionals a establir l’entrada gratuïta universal, seguint una 
aplicació per fases: 

1. L’accés gratuït als menors de 16 anys el 1999. 

2. L’accés gratuït als majors de 60 anys el 2000. 
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3. L’accés gratuït universal, per a tothom, l’any 2001.  

L’any 1999 el govern va reservar ₤30 milions (39 milions d’euros aprox.) per assegurar 
l’admissió gratuïta universal als museus nacionals el 2001. 

 

L’accés gratuït per als menors de 16 anys es va introduïr l’1 d’abril de 1999, amb 
l’argument de potenciar els museus com a recurs educatiu i donar una empenta al 
nombre de visitants. El govern va incloure 32 museus en el pla i va preveure un cost de 
₤99 milions (219 milions d’euros aprox.), en part finançats pels ₤290 milions (378 
milions d’euros aprox.) de subsidi per a tres anys anunciats el 1998. L’accés gratuït per 
als majors de 60 anys es va introduïr l’1 d’abril de l’any 2000 en termes semblants. 

 

La tercera fase, la de la introducció de l’accés universal, va trobar oposició. Es va 
argumentar, per part dels museus inclosos en el pla, que la compensació de  ₤30 
milions (39 milions d’euros aprox.) no era suficient.  

Va arribar un punt, l’any 2000, que l’admissió gratuïta universal semblava estar en via 
morta. El govern tenia la impressió que els museus nacionals que cobraven entrada  li 
sabotejaven els plans. Un sector d’aquests museus, liderat pel Natural History Museum, 
no hi estava a favor. Aquest museu mantenia que havia sigut capaç d’aconseguir un 
museu atractiu i exitós gràcies a la política de tarifes. No volia perdre la capacitat de 
cobrar i alhora temia no obtenir suficient compensació econòmica del govern per 
poder fer les coses ben fetes. 

 

Alhora, els ₤30 milions (39 milions d’euros aprox.) reservats estaven començant a 
desaparèixer. ₤5 millions (6,5 milions d’euros) van acabar derivats a la Tate Modern, 
per assegurar que pogues inaugurar-se com a museu gratuït. ₤1 milió més (1,3 milions 
d’euros) es va derivar a salvar el Royal Armouries Museum que estava en una situació 
desastrosa. Es va començar a parlar de destinar els ₤22 milions restants (28,7 milions 
d’euros) a altres programes d’accés, subvencionant dies gratuïts, o descomptes per 
famílies, entre d’altres coses. Però es tractava de solucions parcials, ja que hi havia 
consens que l’única manera d’assegurar que els museus estiguessin oberts a tothom era 
fer-los gratuïts de forma universal. 

 

La National Art Collections Fund, com ja s’ha explicat anteriorment, va proposar una 
solució que va obtenir el suport de tots els museus nacionals: com a incentiu 
addicional a la compensació econòmica, una esmena del reglament de l’IVA podria 
afegir els museus nacionals a la llista d’institucions que (com la BBC) podien reclamar 
l’IVA que pagaven, encara que no fossin estrictament “negocis”.  

 

Barrie, D. (2001) ‘Let the people in!’ Guardian. 27 de gener de 2001. 

La política de gratuïtat universal defensada pel govern laborista des de que 
estava a l’oposició es va complicar a causa del reglament de l’IVA, segons el 
qual els museus que cobraven, perdrien milions de lliures si es tornaven 
gratuïts. Això perquè cobrant eren tractats com a negocis i podien recuperar 
l’IVA que pagaven. Per superar-ho, el govern va arribar a un compromís precari 
de demanar als museus que rebaixessin les tarifes a només ₤1, en comptes 
d’eliminar-les del tot. Però no era una solució gaire bona. Cobrar una tarifa 
d’admissió ja és una barrera en sí mateix, encara que el preu sigui baix. I 
alhora podia representar un incentiu perquè els museus gratuïts introduïssin 
tarifes d’₤1 i així podien recuperar l’IVA. 
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La National Art Collections Fund ha proposat una solució que permetria a tots 
els museus nacionals d’esdevenir gratuïts sense preocupar-se de la seva factura 
de l’IVA. Amb una simple esmena de la 1994 VAT Act, se’ls podria afegir a la 
llista d’institucions que (com la BBC) poden reclamar l’IVA encara que no 
siguin, estrictament parlant, “negocis”. 

David Barrie és el director de National Art Collections Fund. 

 

Hisenda, però, no semblava molt disposada en la reducció d’ingressos per impostos que 
això li suposava. Malgrat l’èxit de les polítiques de gratuïtat per als menors de 16 anys 
i els majors de 60 anys, que van fer créixer les visites quasi en un 20% en els primers i 
en un 40% per als segons, hi havia la sensació que la voluntat del govern, per part 
d’Economia i Hisenda, no era prou forta per fer la gratuïtat universal. El tema del 
reglament de l’IVA va ser un obstacle fins que el Chancellor (el ministre d’Economia i 
Hisenda) va incloure els canvis en el pressupost del 2001, després d’una llarga i 
dificultosa negociació del Secretari d’Estat de Cultura, Chris Smith, tant amb Hisenda 
com amb els museus implicats. 

“Volem que Hisenda treballi conjuntament amb Cultura per fer possible una 
cosa que és de la màxima importància”. Va dir David Barrie, director de la 
National Art Collection Fund, organització que va liderar la campanya de 
pressió per la gratuïtat. (Citat a BBC News, 2000). 

 

La manca d’entesa entre Cultura i Hisenda va portar temporalment a una solució 
pragmàtica, de consens, amb un pla per rebaixar les tarifes d’admissió dels museus 
nacionals a ₤1 (1,3€) a partir del setembre de 2001. El pla inclouria també l’admissió 
gratuïta per a les persones receptores de subsidis socials i per als discapacitats. Amb 
una compensació de ₤7,1 milions (9,2 milions d’euros aproximadament) per la pèrdua 
d’ingressos de taquilla. Una solució que permetria als museus nacionals seguir 
recuperant l’IVA que pagaven, però que podia tenir efectes negatius, com que els 
museus nacionals que eren gratuïts acabessin introduint aquesta tarifa tan baixa per 
poder beneficiar-se també del retorn de l’IVA. 

 

 

3.3.2. Incentius financers. 
 

El que finalment va fer possible que els museus nacionals que cobraven entrada 
eliminessin les tarifes d’admissió el desembre de 2001 va ser l’oferta, per part del 
govern, d’un paquet d’incentius financers: 

1. Una compensació econòmica per la pèrdua d’ingressos de taquilla que resultaria 
de l’eliminació de les tarifes. 

2. Una relaxació del reglament de l’IVA (la 1994 VAT Act) que els permetés seguir 
recuperant l’IVA de les despeses en compres. 

És important subratllar, com bé fan Falconer i Blair (2003), que el govern laborista no 
va utilitzar mesures legislatives per eliminar les tarifes, sinó que va preferir oferir 
incentius financers. El govern va mantenir la convenció, existent de fa temps, de que 
la decisió sobre si cobrar o no era cosa de l’òrgan de govern de cada museu.  
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La introducció de la política va ser el resultat d’un llarg procés de negociació entre el 
Departament de Cultura, Mitjans i Esport i els museus nacionals, per als quals era clau 
mantenir aquest poder de decisió. La compensació econòmica per sí sola no va ser 
suficient per convènce’ls, i va caldre aconseguir l’exempció del pagament de l’IVA. Les 
dues mesures juntes van desbloquejar el camí cap a la gratuïtat universal. 

 

El subsidi financer: 

La compensació econòmica del govern es va preveure per un període de temps 
concret: de desembre de 2001 a desembre de 2004. L’any 1998 el govern va demanar 
als museus nacionals que cobraven que presentessin una projecció de visitants per 
aquest període de temps. El diner que el govern va aportar en compensació per la 
pèrdua d’ingressos de les tarifes d’admissió va consistir, per a cada museu, en una 
quantitat fixada per cada any, basada en aquestes projeccions de visitants. 

El Departament de Cultura, Mitjans i Comunicació va destinar uns ₤40 milions anuals 
(uns 51,8 milions d’euros) anuals aproximadament, amb un pressupost anual global de 
₤320 milions (uns 415 milions d’euros) per als 22 museus que finança. Aquests diners es 
van assignar en l’informe de despeses del govern de l’any 2002 (2002 Spending 
Review). 

Els museus nacionals finançats pel govern que ja eren gratuïts no han rebut mai cap 
compensació econòmica. Només l’han rebut els que es van passar a l’accés gratuït. 

 

La relaxació del reglament de l’IVA: 

El reglament de l’IVA, com ja s’ha comentat anteriorment, va actuar com un obstacle 
important per l’eliminació de les tarifes d’admissió, perquè els museus que cobraven 
no volien perdre la capacitat de recuperar l’IVA que tenien operant com a “negocis”. 
Les devolucions d’IVA havien actuat, de fet, com un gran incentiu a la introducció de 
tarifes. 

En l’informe del pressupost presentat el març de 2001, el ministre d’Economia i 
Hisenda va anunciar un acord que va permetre que els museus que introduïssin la 
gratuïtat seguissin recuperant l’IVA que pagaven. L’acord es va estendre també als 
museus finançats pel Departament de Cultura, Mitjans i Comunicació que ja eren 
gratuïts, com el British Museum, la National Gallery o la National Portrait Gallery, els 
quals ho van poder fer per primer cop. Aquesta mesura es va aplicar a tot el Regne 
Unit, incloses les administracions autònomes. 

El cost per al govern britànic es va estimar en uns de ₤15 milions (19,4 milions d’euros 
aprox.) per any en pèrdua d’ingressos per impostos. Aquesta quantitat podia créixer 
substancialment en relació a les despeses d’infrastructura. 

L’any 2005 aquest acord de devolució de l’IVA es va estendre al National Football 
Museum de Preston, i al People’s History Museum de Manchester, que van introduïr 
l’admissió gratuïta, i també a 48 museus universitaris, alguns dels quals ja eren 
gratuïts. 

 

La reacció dels museus 

Malgrat l’oposició d’alguns museus nacionals que cobraven entrada, encapçalats pel 
Natural History Museum, i només després de l’acord sobre l’IVA, la política d’accés 
gratuït es va introduïr. Un cop introduïda, tots els museus implicats es van mostrar 
positius respecte al fet que, amb la mesura, tothom els podia visitar, 
independentment de la seva capacitat de pagar. Van manifestar cautela i preocupació, 
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però, respecte els nivells de finançament. Especialment es van mostrar descontents 
perquè la compensació econòmica no tenia en compte l’augment dels costos de 
manteniment i d’atenció al públic que comporta un augment important de visitants. 
Algun fins i tot va afirmar que si no rebien un millor finançament del govern, 
reintroduirien les tarifes d’admissió: 

 

El Museu d’Història Natural: ‘Museum may return to entry fees’. BBC News. 
23 d’octubre de 2002. 

El Museu diu que pot reintroduir les tarifes, només 10 mesos després d’eliminar-
les. Diu que els visitants han crescut un 70% des d’aleshores, i que el volum 
extra de visitants està costant ₤500.000 l’any més del que reben com a 
compensació. El Museu ha hagut de contractar nou personal per atendre la 
gentada, i el creixement de visitants no s’ha vist reflectit en un increment de la 
despesa en els cafès i les botigues del Museu. 

El director, Sir Neil Chambers, diu que no vol veure el Museu deteriorat per la 
manca de finançament. La última decisió, diu, està en mans dels trustees. 

La secretària d’estat de cultura, Tessa Jowell, va dir que els diners que reben 
del govern venen amb condicions, i una d’aquestes és l’admissió gratuïta.  

 

Els museus implicats també van expressar la voluntat de mantenir-se emprenedors, per 
no dependre massa del subsidi del govern. I es van mostrar preocupats per assegurar 
pressupostos de finançament adequats a llarg termini, ja que la compensació 
econòmica només estava garantida fins l’any 2003-04. 

 

Hi va haver també la percepció, especialment en el sector de museus independents, 
que el suport financer del govern, amb motiu de l’admissió gratuïta, es decantava 
fortament en favor dels museus de Londres, aparentment ja molt rics, i beneficiava 
molt poc al conjunt dels museus de tot el Regne Unit. Sam Mullins, el director del 
London’s Transport Museum, expressa les preocupacions més òbvies: “El finançament 
per als pressupostos de funcionament ha disminuït. Si segueix així estarem una altra 
vegada allà on érem a principis del 1980s. Hi ha por sobre el que passarà al cap de dos 
o tres anys” També diu que “els museus en risc són els museus mitjans 
independents... Han de sobreviure amb el que guanyen perquè les subvencions han 
disminuït” (citat a 24h Museum).  

 

L’any 2004, un Manifesto for Museums, presentat pel conjunt de museus britànics 
demanava una gran inversió en els museus, i especialment en els museus nacionals, ja 
que, deien, no podien sostenir els nivells de servei i d’accés sinó rebien més diners.  

 

 

3.3.3. Continuïtat. 
 

El final de la política de gratuïtat d’accés als museus nacionals estava programat per al 
desembre de 2004, any en que acabava la compensació financera. Davant del gran èxit 
en l’augment de visitants, el Departament de Cultura, Mitjans i Comunicació va decidir 
comprometre’s amb la continuació de la política, i aportar més finançament per fer-ho 
possible.  
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A més, es va decidir ampliar l’acord de devolució de l’IVA per incloure els museus 
universitaris, que ja tenien una llarga tradició d’accés gratuït. Així, els museus 
universitaris inclosos poden, com els nacionals, recuperar l’IVA encara que no cobrin 
tarifes d’admissió (i per tant no estiguin involucrats en una “activitat econòmica”). El 
nou reglament de l’IVA inclou tant els museus universitaris que ja eren gratuïts com els 
que cobraven entrada. 

 

‘Brown boosts university museums’. BBC News. 12 de juliol de 2004.  

El ministre d’Economia i Hisenda, Gordon Brown, ha anunciat que els museus 
universitaris es beneficiaran d’un canvi en el reglament de l’IVA. Un canvi que 
ha de servir per ampliar la política d’entrada gratuïta als museus. 

El nou reglament inclou a 28 museus universitaris. 5 museus universitaris que en 
aquests moments cobraven entrada, i els 23 que ja són gratuïts, tots podran 
reclamar el retorn de l’IVA que paguen. Fins els moment, els que no cobraven 
entrada perdien l’exempció de l’IVA, ja que no es podien considerar “negocis”. 

 

El desembre de 2004 el govern anuncia que l’entrada gratuïta als museus nacionals 
està garantida per tres anys més, fins l’any 2007, mitjançant un nou paquet de 
finançament. 
 

‘Free entry to museums guaranteed’. BBC News. 13 de desembre de 2004. 

L’entrada gratuïta als museus nacionals està garantida per tres anys més sota 
un nou paquet de finançament per a la cultura que el govern acaba d’anunciar. 
S’ha promès un increment del finançament dels grans museus nacionals, i 
també s’ha reservat diners addicionals per als museus regionals. 

Tessa Jowell, Secretària d’Estat de Cultura, diu que els museus nacionals han 
tingut molts bons resultats en els darrers anys, ja que l’accés gratuït ha permès 
atraure molts visitants de més. “Però això els ha sotmès els edificis a molta 
pressió, i és per això que posem un especial èmfasis en ajudar-los aquesta 
vegada”. Reafirma el compromís del govern amb fer els museus universalment 
accessibles. “El millor del nostre patrimoni hauria d’estar a l’abast de tothom, 
independentment de la seva procedència social o del lloc on viuen”. 

 

L’octubre del 2007 el govern anuncia una nova extensió de la política fins l’any 2011: 

Free museum entry pledged to 2011. BBC news. 9 d’octubre de 2007. 

L’accés gratuït als museus nacionals d’Anglaterra és mantindrà com a mínim 
per tres anys més, fins el 2011, segons DCMS. El ministre d’Economia i Hisenda, 
Alistair Darling, ha promès en el seu informe previ als pressupostos generals, un 
creixement en el finançament de les arts, en línia amb la inflació. Hi haurà 
finançament extra per a projectes especials, incloent pel desenvolupament del 
nou Museum of Liverpool, pel desenvolupament del nou Sacker Centre for Arts 
Education al V&A, pel Museum of London, pel Darwin Centre del Natural History 
Museum. El sector ho considera una bona notícia. 
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3.4. Impacte en els museus que han introduït l’accés gratuït.  
 

 

3.4.1. Impacte en el nombre de visitants. 
 

Tots els museus nacionals anglesos que van eliminar les tarifes d’admissió van veure 
augments substancials de visitants, amb una mitjana d’increment d’entre el 69% (l’any 
2002) i el 87% (l’any 2006) respecte l’any anterior a l’eliminació de les tarifes. Aquest 
augment de visitants, a més, ha estat sostingut al llarg dels cinc anys complets de 
funcionament de la política d’accés gratuït.  

L’increment de visitants ha estat molt menor, i fins i tot decreixent en alguns 
moments, en els museus nacionals que ja eren gratuïts, com es pot veure a les taules a 
continuació. 

 

Taula 1: Creixement del nombre de visites totals als museus que abans cobraven entrada i 
als que sempre han sigut gratuïts (Anglaterra). 

Museu % increment 
entre Any 0 i 
Any 1 (2002) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 2 (2003) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 3 (2004) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 5 (2006) 

Visites totals als 
museus que abans 
cobraven 

69%  72% 75%  87% 

Visites totals als 
museus que sempre 
han sigut gratuïts 

2% -2% 10% 8% 

 

Taula 2: Creixement del nombre de visites als museus que abans cobraven entrada 
(Anglaterra) 

Museu % increment 
entre Any 0 i 
Any 1 (2002) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 2 (2003) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 3 (2004) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 5 (2006) 

Imperial War Museum 
Londres 

10,87 -2,40 19,30 12 

Museum of London  28,35  -2,64 65,04 30 

Museum of Science 
and Industry 
Manchester  

63,58 30,80 54,68 224 

National Maritime 
Museum Londres  

33,94 41,53 65,50 72 

National Museums 
Liverpool  

79,57 110,42 94,14 138 

National Railway 
Museum, York  

36,37 38,08 56,90 55 

Science Museum  
Londres 

100,96  119,09 70,94 81 

Natural History 
Museum Londres 

80,65 74,30 95,84 112 

Natural History 
Museum Tring  

29,36  28,18 50,84 81 
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Royal Armouries, 
Leeds and Fort Nelson  

28,76 21,70 27,98 2 

V&A Theatre Museum 
Londres 

29,26 31,65 55,75 - 

V&A Londres 124,05 132,93 113,43 122 

TOTAL  69% 72% 75% 87% 

 

Taula 3: Creixement del nombre de visites als museus que sempre han sigut gratuïts 
(Anglaterra) 

Museu % increment 
entre Any 0 i 
Any 1 (2002) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 2 (2003) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 3 (2004) 

% increment 
entre Any 0 i 
Any 5 (2006) 

British Museum 
Londres 

-1,23  -1,59 4,47 1 

Geffrye Museum 
Londres 

-3,02  1,29 -1,11 -11 

Horniman Museum 
Londres 

86,71  131,53 169,06 220 

Imperial War Museum 
North, Manchester  

Encara no 
inaugurat  

-  -  n/a 

National Gallery 
Londres 

-19,53  -13,63 -1,28 -13 

National Museum of 
Photography, Film 
and Television 
Bradford  

-10,34 -18,13 -24,33 -25 

National Portrait 
Gallery Londres 

17,77 3,77 20,24 25 

Sir John Soane’s 
Museum Londres 

-0,25  0,24 3,48 4 

Tate Britain Londres 18,14  8,75 10,91 57 

Tate Modern Londres  26,69  5,33 24,12 31 

Tate Liverpool  -18,53  -0,80 -5,71 -12 

Tyne & Wear 
Museums  

-7,69  -12,89 9,57 6 

V&A Museum of 
Childhood Londres  

11,33 9,74 37,00 n/a 

Wallace Collection 
Londres 

-0,70  -5,12 31,51 1 

TOTAL  2% -2% 10% 8% 
 
 
Fonts de les dades: 
DCMS. Three years after scrapping entry charges –visits to England’s national museums continue to 
rise. Comunicat de premsa. Desembre de 2004. 
DCMS. Tessa Jowell hails “inspirational” 29 million extra visits to national museums since admission 
charges scrapped five years ago. Comunicat de premsa. Desembre de 2006. 
DCMS. New figures show more people than ever enjoying our national museums thanks to free 
admission. Comunicat de premsa. Juny de 2007. 

 

Els cinc anys de política d’accés gratuït mostren, per tant, xifres rècords de visitants, i 
un continu creixement. A Anglaterra, aquest creixement de visitants ha estat seguit de 
prop pel govern i la premsa del país, que l’ha donat a conèixer al públic regularment: 
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Al cap d’un mes (gener de 2002):  

• Les estadístiques de visitants per al desembre de 2001 van mostrar el doble de 
visitants de mitjana que el mateix període de l’any passat. 

• Alguns museus, com el V&A, han vist quadruplicar el nombre de visitants. 

• La resposta ha estat molt bona malgrat ser un any en que l’impacte dels atacs de 
l’11 de setembre, i la febre aftosa, han fet baixar molt el turisme. 

 

Al cap de set mesos (juliol de 2002): 

• Les estadístiques de visitants mostren que la introducció de la gratuïtat als museus 
nacionals ha resultat en 2.7 milions de persones addicionals visitant.  

• Això és un 62% d’increment de les visites comparat amb l’any anterior. 

• La crescuda més important ha estat al V&A, a Londres, que ha vist un 157% 
d’increment de visitants. El Science Museum, també a Londres ha vist un 82% 
d’increment.  

• A les regions, els National Museums and Galleries on Merseyside han vist un 67% de 
creixement dels visitants totals, i un 66% al Museum of Science and Industry a 
Manchester. 

 

Al cap d’un any (desembre de 2002): 

• El nombre de visitants als museus nacionals que abans cobraven entrada ha crescut 
quasi el 70% des de que es van treure les tarifes d’entrada ara fa un any.  

• A Londres, els visitants del V&A han crescut un 111%, al Science Museum un 100% i 
al Natural History Museum un 81%. 

• Fora de Londres, altres branques dels museus nacionals han vist créixer el nombre 
de visitants en un 55% de mitjana. 

 

Al cap de dos anys (desembre de 2003): 

• La política del govern d’admissió gratuïta universal pels museus nacionals 
d’Anglaterra continua sent un gran exit, atraien quasi 11 milions de visitants 
addicionals en els primers dos anys. Hi van haver 5,3 milions de visitants 
addicionals en el primer any, i 5,6 milions en el segon.  

• Les estadístiques de visitants mostren que durant l’any 2003 les visites han crescut 
un 72% als museus que abans cobraven entrada, en comparació amb l’any 2001, 
quan es va introduir la política.  

• 13,3 milions de persones van visitar l’any 2003 els museus que abans cobraven 
entrada, comparat amb els 7,7 milions que van visitar-los l’any 2001, quan encara 
cobraven tarifes. 

 

Al cap de tres anys (desembre de 2004): 

• Les estadístiques mostren més de 13 milions de visitants. Quasi sis milions de 
visites addicionals als museus d’Anglaterra que abans cobraven entrada han tingut 
lloc l’any 2004, en comparació amb l’any anterior a que s’abolissin les tarifes. 

• Tres anys després de la introducció de la gratuïtat, les visites han crescut un 75% 
en conjunt. 

• A Londres, les visites al V&A han crescut un 113%, al Natural History Museum un 
95% i al Science Museum un 71%. 

• Fora de Londres, les visites a Royal Armouries de Leeds han crescut un 147%, als 
National Museums Liverpool un 94% i al National Railway Museum a York, en un 
57%. 
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Al cap de cinc anys (desembre de 2006): 

• El nombre de visites als museus nacionals ha crescut de 24 milions el 1997-98 a 39 
milions l’any passat (2006). 

• L’any 2006 va ser l’any més exitós per a la política d’admissió gratuïta, amb quasi 7 
milions de visites addicionals als museus que abans cobraven entrada, un increment 
del 87% respecte fa cinc anys quan la política es va introduir. 

• Els museus amb millor rendiment a Londres són el V&A (va créixer un 139%), el 
Natural History Museum (un 126%) i el Science Museum (un 83%). 

• A les regions, els increments més grans són al National Museums Liverpool (un 
139%), el Natural History Museum a Tring (un 91%) i el National Railway Museum a 
York (un 64%). 

 

De tots els museus, els que han obtingut resultats de visitants més espectaculars són 
els grans museus de Londres. La política de gratuïtat, sens dubte, ha estat un factor 
determinant en aquest augment de visitants, però també cal tenir present que molts 
d’aquests museus van completar, durant els mateixos anys, ambiciosos projectes 
d’expansió i renovació, finançats amb els diners de la loteria nacional (la Heritage 
Lottery Fund). Un interessant estudi de recerca (Selwood i Davies, 2005) demostra com 
els museus amb millors resultats són els que van inaugurar nous edificis i alhora van 
introduïr l’admissió gratuïta. Els museus que no van fer cap de les dues coses van veure 
com el seu nombre de visitants disminuia. 

 

Fins que la Loteria Nacional no va començar a invertir diners en els museus nacionals 
l’any 1994, aquests tenien grans dificultats per emprendre ampliacions i millores en 
infrastructures, i s’havien quedat envellits respecte als grans museus europeus i 
nordamericans. L’any 2000, just un any abans de la introducció de la gratuïtat, els 
museus de Londres van viure un gran boom gràcies en bona part als diners aportats per 
la loteria. En un any es van inaugurar, als museus nacionals, vuit grans projectes, entre 
els que destaquen la Tate Modern i la Great Court del British Museum. 

 

Segons la recerca de Selwood i Davies (2005), que estudia l’assistència de visitants als 
grans museus de Londres: 
 

• Els visitants dels grans museus de Londres van créixer a 5,1M de visites (un 21%) 
entre 1999/00 i 2001/2. Aquest increment es va més que sostenir el 2002/03, quan 
l’assistència va pujar 7.6M de visites sobre les dades de 1999/00, un creixement 
del 32%.  

• Molt d’aquest increment es deu a la gratuïtat, però hi ha clares diferències de 
rendiment entre museus amb desenvolupaments capitals finançats amb la loteria i 
els que no en tenen. 

• Aquestes visites addicionals es poden assignar predominantment als museus AMB 
desenvolupaments d’infrastructura finançats per la loteria, que van inaugurar entre 
l’abril del 2000 i el març del 2001. Al 2001/02 aquests van rebre 5,3M de visites 
addicionals comparat amb el 1999/00. El 2002/03 aquests museus van registrar 
6,6M més de visites que el 1999/00 (un increment del 88%). 

• En fort contrast, l’assistencia als museus SENSE desenvolupaments d’infrastructura 
finançats per la loteria ha estat declinant de forma constant en tots aquests anys, 
caient un 7% el 2001/02 i un 13% el 2002/03. 
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3.4.2. Impacte en la composició demogràfica dels visitants. 
 

L’objectiu del govern a l’hora d’introduir la política d’accés gratuït consistia no només 
en augmentar el nombre de visitants sinó, també, en ampliar el ventall de persones 
que visiten museus. Al cap d’un temps de funcionament de la política de gratuïtat, la 
pregunta que tothom es feia era: Aquest augment de visitants ha tingut sobretot a 
veure amb visites realitzades per nous visitants, o, més aviat, amb visites més 
freqüents per part d’aquells que ja visitaven museus? I també: Entre els nous 
visitants, n’hi ha que formen part dels grups en risc d’exclusió social, o tots formen 
part dels mateixos grups sòcio-econòmics que els visitants tradicionals? 

 

En general, la documentació consultada indica que hi ha hagut pocs canvis en el perfil 
dels visitants, i que una part de l’increment respon als mateixos tipus de persones que 
visiten els museus més sovint. Tot i així, dades aportades pel govern respecte l’any 
2006, un any amb xifres rècords de visitants, mostren que la meitat de les visites van 
ser fetes per persones que no havien visitat en els 12 mesos precedents. 

 

Un estudi realitzat per MORI (Martin, 2003), una empresa especialitzada en estudis de 
mercat i d’opinió que porta més de 20 anys estudiant les tendències de visita als 
museus britànics, ha permès comprendre la composició del públic i l’impacte de la 
política d’accés gratuÏt amb més detall. La recerca es va realitzar amb una mostra de 
2.000 persones extretes de la població general del Regne Unit i per tant els resultats 
reflecteixen els efectes de la introducció de l’entrada gratuïta tant a Anglaterra com a 
Escòcia i al País de Gal·les. 

 

La recerca mostra que la introducció de l’entrada gratuïta als museus nacionals va 
portar a un increment absolut en el nombre de persones visitant, no només un 
increment en el nombre de visites. Visitar museus ha crescut en tots els grups d’edat, i 
també en tots els grups socioeconòmics, tot i que les persones dels grups ABC1 (classes 
mitjanes i altes) encara són, desproporcionadament, la gran part del públic dels 
museus. Dit d’una altra manera, mentre el nombre de persones que han entrat als 
museus s’ha incrementat de forma espectacular, el perfil de la típica “població” de 
visitants de museus s’ha mantingut relativament estable, i molt decantada en favor 
dels grups de visitants “tradicionals”. Hi ha hagut un increment de visites entre els que 
es podrien descriure com a “socialment exclosos”, però l’impacte més gran s’ha 
produït entre els grups que sempre han visitat museus. 

 

Alguns dels resultats clau d’aquesta recerca (Martin, 2003) són: 
 

  El 45% dels enquestats havien visitat com a mínim un museu en els 12 mesos 
anteriors, una xifra més gran que el 35% que ho havien fet durant el mateix període 
l’any anterior.  Això representa un 28% d’augment en el nombre de britànics que 
visiten museus, un increment clar i substancial, que situa els museus com una de les 
opcions de lleure més populars. Més persones havien visitat un museu que assistit al 
teatre, al futbol o a concerts pop. Només les biblioteques i el cinema havien sigut més 
populars. 
 

  Hi ha hagut un creixement de visitar museus entre les persones de classes socials 
baixes (DE –aquells on el cap de família és un treballador manual no qualificat). Aquest 
grup ha crescut d’un 20% el 2001 a un 25% el 2002. Aquest creixement ha estat encara 
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més pronunciat entre les persones del grup C2 (format pels treballadors manuals 
qualificats), que han crescut d’un 28% a un 39%. 
 

  Però l’anàlisi per classe socioeconòmica mostra que les persones dels grups 
socioeconomics  més alts encara estan fent un nombre desproporcionat de visites. El 
grup C1 (oficinistes, administratius, o professionals i gestors junior) ha crescut d’un 
44% a un 53%, i els grups AB (gestors, administratius o professionals intermitjos i alts) 
han crescut d’un 51% a un 62%. Mentre que el percentatge de gent dels grups 
socioeconomics AB en la població en conjunt és el 21%, el percentatge entre els 
visitants de museus és el 34%. De forma similar, hi ha un 30% de gent dels grups DE en 
la població en conjunt, però només un 15% entre els visitants de museus. El 26% de la 
població no té qualificacions formals (C1), però només el 12% de visitants de museus 
no en tenen. A l’inrevés, el 18% de la població té una llicenciatura, un màster o un 
doctorat, però entre els visitants a museus aquest nombre puja a un 30% (i un 36% en 
els museus d’art). 
 

  L’estudi també va mirar el grau de coneixement de la població respecte l’accés 
gratuït. Va trobar que un 40% de persones no sabien que s’havien eliminat les tarifes 
d’admissió (un de cada cinc membres de la població). Només un 15% sabia que les 
tarifes s’havien eliminat i havien fet més visites en conseqüència. Un altre 41% en 
tenia coneixement però no havia fet més visites motivades per aquest fet. Aquest 41% 
de la població potser representa el repte més gran per a la tasca d’incrementar l’accés 
als museus: les raons per no visitar indiquen una simple falta d’interès en el que 
ofereixen els museus, no els troben prou atractius. A l’altre extrem, un 7% van dir que 
“Sé que les tarifes d’admissió s’han eliminat, i he fet moltes més visites a museus 
aquest any que l’any passat”. 

 

El País de Gal·les (House of Commons, 2002, Ev. 46) el nombre de visitants als museus 
nacionals va créixer encara més espectacularment, arrel de la introducció de l’accés 
gratuït, que a Anglaterra. Les estadístiques de visitants mostren que durant l’any 2001-
02 els visitants van créixer un 87% respecte el 2000-01. I aquest increment també ha 
estat sostingut al llarg dels anys. Una recerca encarregada pel National Museums and 
Galleries of Wales per avaluar l’impacte de l’accés gratuït en el seu perfil de visitants 
va mostrar que hi havia hagut un canvi petit però significatiu en el perfil de visitants 
de tots els centres d’aquesta institució museística. 
 

  Si l’any 1998 (l’últim any en que es van cobrar tarifes a tots els grups de població), 
el 31% de visitants eren dels grups socioeconòmics C2DE, l’any 2001 el 37% dels 
visitants eren d’aquests grups. També es va registrar un petit increment en la 
proporció dels visitants més joves. 
 

  El canvi va ser especialment marcat en alguns centres. Per exemple, al National 
Museum and Gallery a Cardiff, el canvi va ser molt més pronunciat, del 9% al 29%. 
 

  Un nombre substancial de visitants (1/3 aprox.) va citar l’admissió gratuïta com un 
factor en la seva decisió de visitar, i van ser especialment els visitants dels grups DE, i 
els residents del País de Gal·les, els que semblen haver estat més influïts per 
l’admissió gratuïta a l’hora de decidir visitar. 

 

En el context d’aquest augment tan espectacular de visitants, aquests increments 
proporcionals modestos, indiquen un increment substancial en nombres absoluts del 
nombre de visitants dels grups amb les rendes més baixes. 
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  La recerca també va trobar que no hi havia hagut un canvi significatiu en la ratio de 
visitants de primera vegada a visitants repetidors des de la introducció de l’entrada 
gratuïta. En aquest cas també, donat l’augment espectacular del nombre de visitants, 
una proporció estàtica de visitants de primera vegada és igual a un augment important 
dels nous visitants en nombres absoluts. 

 

Una altra dada aportada pel Departament de Cultura, Mitjans i Esport l’any 2006, 
referent al nombre de visitants a Anglaterra, és positiva: 
 

  Les visites de persones dels grups socioeconòmics C2, D i E (de rendes baixes) als 
museus finançats pel Departament (tots ells ara gratuïts) va incrementar en un 21% 
entre el 2002 i el 2005, o dit d’una altra manera, van rebre 1,2 milions de visites 
addicionals de persones d’aquests grups (respecte les rebudes l’any 2001). Font: DCMS. 
new figures show more people than ever enjoying our national museums thanks to 
free admission. 2007. 

 

 

3.4.3. Canvis en la forma de visitar museus i implicacions financeres. 
 

La introducció de l’accés gratuït sembla que ha tingut també un impacte en les pautes 
de visita: els visitants fan més visites, i més curtes. Tot i que no s’han identificat 
estudis específics sobre el tema, la documentació consultada recull un conjunt de 
consideracions per a les institucions museístiques (House of Commons 2002;  Martin 
2003; Falconer i Blair 2003). 

 

La massificació té efectes negatius en la qualitat de la visita, i els museus han de 
treballar per mitigar-los. Si els visitants visiten més sovint i fan visites més curtes, els 
museus potser haurien d’ajustar el seu “producte” per atendre les necessitats d’aquest 
nou tipus de visites, potser amb petites exposicions temporals que es renovin més 
ràpidament. 

 

Però les implicacions més importants són de tipus financer. L’èxit de visitants ha estat 
una espasa de doble fil en els museus nacionals que han introduït la gratuïtat d’accés. 
El paquet de compensació econòmica que van acordar amb el Departament de Cultura, 
Mitjans i Esport es va basar en estimacions molt conservadores, a la visita de 
l’augment real de visitants que s’ha produït. En el cas del Museu d’Història Natural, 
per exemple, el creixement es va basar en un creixement estimat de visitants d’un 
20%, quan en realitat ha tingut un creixement d’un 84% de mitjana en els primers tres 
anys. Mai es va tenir en compte reservar una quantitat pels costos que resultarien si el 
nombre de visitants resultava ser molt més gran. 

 

Un nombre més gran de visitants comporta pressions: un desgast més gran dels edificis, 
més costos de neteja i més personal per atendre el públic, tots ells aspectes amb 
implicacions financeres importants. Tots els museus han informat d’increments 
substancials del pressupost en aquests conceptes. L’any 2002, per exemple, el Natural 
History Museum va informar al govern que podrien tornar a introduïr tarifes d’admissió 
si el govern no els compensava a un nivell que tingués en compte la inflació i el 
nombre de visitants real, “no estem preparats per veure com el nostre museu es 
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deteriora per la manca de finançament” (citat a BBC News, octubre de 2002). Segons 
el seu director, Sir Neil Chalmers, el museu estava patint un dèficit d’uns ₤500.000 
(uns 636.000 euros aprox.) en personal i altres costos. 

 

A més, sembla que una gran proporció de visitants no estan gastant més diners dins els 
museus del que feien quan havien de pagar per entrar, sinó al revés. Tot i que la 
despesa total ha augmentat, sembla que la despesa per càpita en botigues, cafeteries i 
restaurants s’ha reduït pràcticament a tots els museus que han introduït la gratuïtat. 
Diverses opinions (recollides a l’informe de la House of Commons, 2002) suggereixen 
que això és degut a la reducció de la durada de la visita, i a la major freqüència de 
visites. Durant una visita més curta, i potser en un museu congestionat, sembla que hi 
ha menys necessitat de comprar a les botigues o prendre un cafè o una beguda. També 
hi ha qui diu que l’accés gratuït canvia la percepció de la visita, el que fa que els 
visitants minimitzin la despesa. 

 

Segons l’Imperial War Museum (House of Commons, 2002): La percepció d’una “visita 
gratuïta” és diferent d’una visita per la qual es paga. L’entrada gratuïta probablement 
significa pel visitant que minimitzarà la seva despesa en aquest lloc, el que impactarà 
adversament les activitats secundàries disponibles com són les botigues i les 
cafeteries.  

Malgrat la mitjana de despesa conjunta ha augmentat a la seu de Londres, la despesa 
per visitant ha disminuït un 2% durant els mesos d’estiu. 

 

L’estudi de MORI (Martin, 2003), aporta algunes dades concretes, que contradiuen una 
mica les opinions recollides: 

  47% dels enquestats diuen que gastaran més en aspectes diferents de la seva sortida 
a un museu del que haurien fet quan havien de pagar entrada.  Un de cada quatre 
(26%) diuen que probablement pagarien per veure una exposició temporal. Un de cada 
cinc (21%) donarien més diners, i un de cada set (15%) comprarien un llibre-guia o 
llogarien una guia-audio. Aquesta disposició és més alta entre les persones dels grups 
AB (57%), els que tenen entre 15-34 anys, o entre els que tenen titulacions 
universitàries (60%) 

Vist a l’inrevés, però, les dades també indiquen que més de la meitat dels visitants no 
gastarien més diners als museus quan hi entressin gratuïtament. Així, per moltes 
persones, una entrada gratuïta equivaldria a una “sortida totalment gratuïta”. 

 

La retirada de les tarifes ha fet els museus més dependents del govern. Alguns que 
acostumaven a generar al voltant d’un 50% dels seus ingressos ara reben un 90% 
d’ingressos directament del govern central. Això fa els museus menys autònoms 
econòmicament i en el futur es podrien trobar, també, amb menys autonomia de 
funcionament. Aquest factor pot tenir un impacte futur en les relacions dels museus 
amb el govern i en la seva estabilitat financera a llarg termini. Tanmateix, a la 
vulnerabilitat que això pot comportar, caldria contraposar-hi també la seguretat d’uns 
ingressos estables de part del govern que esmorteiria una davallada de visitants  
(House of Commons, 2002). 
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3.5. Implicacions per a la resta del sector museístic.  
 

La introducció de l’accés gratuït als museus nacionals ha tingut un impacte en la resta 
de museus del país, especialment en aquells que cobren tarifes d’admissió. Un any 
després de la introducció de la gratuïtat, la Museums Association (House of Commons, 
2002) va recollir evidència, d’Anglaterra i del País de Gal·les, que mostrava que alguns 
museus que cobraven entrada i estaven situats a prop dels museus que havien introduït 
l’accés gratuït havien experimentat una disminució del nombre de visitants. 

 

  Eureka! El Museum for Children a Halifax, al West Yorkshire, atrau molts visitants 
de la mateixa zona d’influència del National Coal Mining Museum for England a 
Wakefield i del National Railway Museum a York, dos museus que van eliminar tarifes 
el desembre de 2001. Eureka! va experimentar una marcada disminució del nombre de 
visitants el 2001-02, en totes les tipologies del seu públic, incloses les reserves de 
grups. Aquest declivi es va produir després d’un període llarg amb un nombre de 
visitants estàtic. 
 
  De forma semblant, els museus de l’Ajuntament de York (el Castle Museum, el 
Yorkshire Museum i el York City Art Gallery) van experimentar una disminució al 
voltant del 15% en el seu nombre de visitants l’estiu del 2002, en comparació amb 
l’estiu del 2001. Al contrari, el nombre de visitants del National Railway Museum, 
situat a York, que va retirar tarifes el desembre de 2001, va créixer un 20%. Aquest 
museu va inaugurar una ampliació el 2002 que pot haver impulsat l’augment del 
nombre de visitants, però la disminució de visitants als museus municipals és 
sorprenent en un context d’augment general de nombre de persones que visiten la 
ciutat de York l’any 2002 en comparació amb el 2001. 
 
   Els museus municipals de Macclesfield, prop de Manchester, van experimentar una 
disminució de visitants des de que es va introduir la gratuïtat de l’accés al Museum of 
Science and Industry a Manchester. El servei de museus de Macclesfield va obrir un nou 
centre museístic el 2002, però el nombre total de visitants va ser més baix per als seus 
tres centres aquest any que per als dos centres l’any anterior. Els museus de 
Macclesfield van perdre quota de mercat sobretot pel fet que les escoles van optar per 
visitar un museu gratuït en preferència a un que cobrava entrada. L’extrema 
sensibilitat al preu que mostren les visites escolars va fer que rebaixessin molt els 
preus de les activitats escolars, el que a la llarga podia amenaçar la seva viabilitat. 
 
   Al País de Gal·les és molt difícil de distingir si la disminució marcada de visitants en 
museus i atraccions patrimonials va ser deguda a la introducció de l’accés gratuït als 
museus nacionals gal·lesos o a la febre aftosa que va afectar molt les zones rurals. 
L’Assamblea gal·lesa manifestava que els beneficis de l’admissió gratuïta es podien 
expandir a tot el sector, a través d’iniciatives de màrqueting conjuntes, ja que els 
visitants dels museus nacionals els queden més diners per poder gastar-se’ls en altres 
museus que cobren.  

 

La Museums Association va informar també de museus que s’havien trobat amb 
visitants confusos, ressentits i hostils per haver de pagar entrada, perquè tenien la 
impressió que ara tots els museus eren gratuïts. Aquest malentès entre els visitants 
s’havia produït especialment en els museus que tenen col·leccions d’importància 
nacional i que tenen la paraula “nacional” al seu nom, però que són independents del 
govern. Al comitè d’investigació del parlament britànic sobre finançament i accés 
gratuït als museus (House of Commons, 2002) va recomanar que el Departament de 
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Cultura, Mitjans i Esports tingués cura d’explicar bé l’abast de la política, i evités 
crear un clima en el que cobrar entrada fos vist com inadequat i il·legítim.  

 

La Museums Association, una associació independent que representa als museus del 
Regne Unit i que defensa de fa temps l’accés gratuït a les col·leccions permanents dels 
museus públics, sempre ha tingut en compte que no tots els museus s’ho poden 
permetre. La seva política en favor de la gratuïtat no inclou als museus independents, 
aquells museus que no estan finançats per les administracions central o locals. 

 

L’English Tourist Council, davant del comitè d’investigació del parlament sobre el 
tema de la gratuïtat (House of Commons, 2002), també va expressar preocupació de 
que l’arribada de la gratuïtat no distorsionés el mercat de les atraccions de visitants 
(del que formen part molts museus i atraccions patrimonials), per la confusió dels 
turistes respecte la política de gratuïtat. Va demanar al govern que n’estudiés els 
efectes. 

 

En resposta a les opinions expressades i l’evidència presentada respecte a l’impacte en 
les institucions que han de cobrar entrada, el comitè d’investigació del parlament 
(House of Commons, 2002) va concloure que el govern hauria pogut fer més per donar 
a conèixer l’abast de la política i preparar al sector per al canvi. Va considerar que 
l’efecte que sembla haver tingut en les institucions que no poden oferir l’accés gratuït 
s’hauria pogut millorar, oferint pautes per crear aliances de màrqueting conjunt entre 
les institucions gratuïtes i les que cobren entrada. 

 

La introducció de la gratuïtat també ha tingut un impacte en els museus nacionals que 
sempre havien estat gratuïts. El nombre de visitants d’aquestes institucions mostren un 
creixement molt menor, i en alguns casos una reducció del nombre de visitants, 
malgrat que alguns d’aquests museus van inaugurar atractives ampliacions i 
renovacions dels edificis durant el mateix període de temps (vegeu taula núm. 3 a 
l’apartat 3.4.1).  

 

   El British Museum, per exemple, que no va deixar mai de ser gratuït, va tenir un 
creixement negatiu de visitants durant els dos primers anys després de la introducció 
de la gratuïtat en altres museus nacionals (-1,23% el 2002, i -1,59% el 2003). 
 

  La National Gallery, també gratuïta d’abans de la introducció de la política, igual 
que el British Museum, ha tingut un creixement negatiu de visitants des del moment de 
la introducció de la gratuïtat (-19,53% el 2002, -13,63% el 2003, -1,28% el 2004, -13% el 
2006).  

 

Com a impacte positiu, els museus nacionals que abans eren gratuïts i els museus 
universitaris (molts dels quals també eren gratuïts) s’han beneficiat del canvi en el 
reglament de l’IVA, amb el qual poden recuperar l’IVA que paguen en les seves 
compres (per al British Museum, per exemple, l’IVA recuperat el 2002 va representar 
₤750.000, uns 956.000 euros). El govern, però, no ha compensat mai aquests museus 
per la pèrdua d’ingressos per entrada com ho ha fet amb els museus nacionals que 
abans cobraven. 
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3.6. Perspectives de futur.  
 

La popularitat de la política d’accés gratuït als museus nacionals ha aconseguit, al cap 
dels anys, un ampli suport social i professional, i també un consens polític, el que 
facilita en gran mesura la seva continuitat en el futur.  

 

L’ampli suport es va demostrar el juny de 2007, quan unes declaracions a la premsa del 
portaveu de cultura del partit conservador, Hugo Swire, afirmant que s’hauria de 
permetre que els museus nacionals que volguessin poguessin tornar a cobrar entrada, 
va aixecar una onada d’articles a la premsa a favor de la gratuïtat. Tots els mitjans, 
d’esquerres i de dretes, van subratllar que la política havia estat un gran èxit ja que 
des de la seva introducció hi havia hagut un augment espectacular de visitants, i que 
aquests comentaris havien estat fora de lloc. 

 

> En una entrevista publicada al The Mail on Sunday del 17 de juny, el portaveu de 
cultura del partit conservador Hugo Swire, va dir que s’hauria de permetre que els 
museus cobressin l’entrada. “Nosaltres no volem prohibir l’admissió gratuïta, però 
creiem que els museus haurien de tenir el dret de cobrar si ho desitgen”. Va sostenir 
que els museus podrien utilitzar els diners de les entrades per millorar les seves 
instal·lacions i fins i tot podrien tenir arranjaments especials, permetent l’accés 
gratuït continuat per als infants, els estudiants i altres grups”. També va dir que els 
museus necessiten “llibertat econòmica de la influència del govern i els capritxos de 
les reduccions pressupostàries”. 

> Aquestes declaracions van desconcertar al propi partit conservador, que es va 
afanyar a suavitzar les seves paraules al cap de poques hores, afirmant que un comitè 
independent (arts taskforce) estava investigant el finançament de les arts i esperaven 
les seves recomanacions per anunciar la seva política. El president d’aquest comitè 
independent, Sir John Tusa, va aclarir de seguida que la idea de que el comitè pogués 
recomanar el retorn de les tarifes d’admissió era totalment incorrecta. El propi Hugo 
Swire va rectificar una mica més tard, dient: “No és la nostra política tornar les 
tarifes d’admissió als museus i estem compromesos amb el principi d’admissió 
gratuïta”. 

> En un comunicat de premsa del 18 de juny, el Museums, Libraries and Archives 
Council, va agraïr la defensa unànime de la gratuïtat dels mitjans i també el “consens 
polític ampli” per continuar la política. Segons MLA “El suport universal per l’accés 
gratuït posa els fonaments per al futur. MLA vol que tantes persones com sigui 
possible es beneficiin dels museus del país”. 

 

Aquesta polèmica es va produir en un moment particularment sensible, per la 
preocupació de que les assignacions pressupostàries als museus es veiessin 
perjudicades per les necessitats i pressions dels Jocs Olímpics de Londres el 2012. Un 
grup de directors de museus nacionals, malgrat aquesta situació difícil, van demostrar 
que no volien obrir altra vegada el debat amb una carta al director publicada al diari 
Guardian el 21 de juny.  

 

És una carta per donar suport de la política d’accés gratuït, que qualifiquen com un 
dels assoliments més importants del govern, però també per demanar un millor 
finançament públic: 
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Financeu els museus per mantenir-los gratuïts.  
Dijous 21 de juny de 2007. The Guardian.  
http://www.nationalmuseums.org.uk/free_admission_jun07.html 

Escrivim per expressar el nostre suport a l’admissió gratuïta pels museus nacionals del 
Regne Unit, la qual ha estat un èxit aclaparador i ha fet les nostres col·leccions 
nacionals accessibles per a tothom. Nosaltres reconeixem que l’admissió gratuïta ha 
estat una part central de la política d’aquest govern per als museus, i que ha estat un 
dels seus assoliments més importants. També ens alegrem del compromís del partit 
conservador  amb el principi de l’admissió gratuïta. 

Gràcies a l’admissió gratuïta les nostres col·leccions de renom mundial han rebut uns 
30 milions més de visites. Les visites als museus que abans cobraven s’han incrementat 
en un 87% i han atret audiències més diverses. Uns 16 milions més de nens han visitat 
els museus des de que se’ls va proporcionar l’entrada gratuïta el 1998, i el nombre de 
visites dels grups socioeconòmics més baixos ha crescut fins els 6,5 milions en el 2004-
05.  

Malgrat tot, caldria notar que l’admissió gratuïta només es va poder fer possible a 
través d’un finançament públic addicional. Un finançament públic adequat continua 
sent vital si hem de continuar atraient i implicant-nos amb un nombre de públics 
diferents, oferint no només informació, aprenentatge i gaudi, sinó el potencial de 
transformar els individus, les comunitats i la societat. 

Mark Jones Director, V&A 
Nicholas Serota Director, Tate 
Neil MacGregor Director, British Museum 
Charles Saumarez Smith Director, National Gallery 
Dr Michael Dixon Director, Natural History Museum 
Sandy Nairne Director, National Portrait Gallery 
Dr David Fleming Director, National Museums Liverpool 
Michael Houlihan Director, National Museum Wales 
Jack Lohman Director, Museum of London 
Rosalind Savill Director, Wallace Collection  
Tim Knox Director, Sir John Soane's Museum 
Dr Michael Fopp Director, Royal Air Force Museum 
Dr Alan Guy Director, National Army Museum 
Alec Coles Director, Tyne & Wear Museums 
Dr Gordon Rintoul Director, National Museums Scotland 
Martyn Wade Director, National Library of Scotland 
Robert Crawford Director, Imperial War Museum 

 

Els arguments expressats a la premsa, durant aquest episodi, en defensa de la gratuïtat 
inclouen: 

• L’accés gratuït als museus nacionals és l’èxit més gran de la política cultural del 
govern laborista, i una de les mesures més populars del govern. L’increment massiu 
en el nombre de gent que visita museus és, sens dubte, una bona cosa.  

• Les dades són contundents: la política ha atret a uns 30 milions de visites 
addicionals des de que es va introduir l’any 2001. 16 milions de visites addicionals 
d’infants s’han fet des de que se’ls va permetre l’entrada gratuïta l’any 1998. El 
nombre de visites de persones dels grups sòcioeconòmics més baixos ha crescut a 
6,5 milions en el 2004-05. El nombre de visitants ha crescut a tots els llocs 
d’Anglaterra que tenen museus nacionals: Londres, Liverpool, Manchester i York. A 
Londres, el nombre de visites als museus que abans cobraven entrada ha crescut un 
86% de mitjana, i a les regions un 75%. 
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• El creixement està clarament lligat a les tarifes, perquè el nombre de visitants als 
museus que sempre han estat gratuïts, com el British Museum, s’han mantingut 
estables en el mateix període de temps. 

• Un retorn a les tarifes sens dubte desencoratjaria a les persones amb un nivell més 
baix d’ingressos de sentir-se incloses en la cultura nacional. 

• Encara que en el moment de la introducció de la política, alguns grans museus s’hi 
oposaven. Actualment, però, cap museu nacional reclama retornar a les tarifes.  

 

Una opinió personal interessant, d’un director de museu nacional: 
 
Dr. Ian Griffith, director del Museum of Science and Industry a Manchester. 
Citat a Russell, B. i Taylor, J. Why museums must stay free. The Independent, 18 de 
juny de 2007. 

“El retorn a l’admissió gratuïta ha revolucionat els museus moderns –realment tira a 
terra les barreres de l’accés. Jo crec fermament que hauríem d’intentar de mantenir 
l’admissió gratuïta tant temps com sigui possible”. 

“Abans de l’accés gratuït, acostumàvem a cobrar entre ₤4 per als infants i  ₤6 per als 
adults, tot i que vam intentar mantenir un preu d’entrada baix, dissuadia a la gent. Al 
cap d’un any després de la gratuïtat, el nombre de visitants virtualment s’havia 
doblat, i hem treballat per mantenir-ho any rera any. La nostra assistència anual 
mitjana abans d’introduir la gratuïtat era de 210.000. L’any passat, ens van visitar 
410.000 persones i aquest any confio que superarem la barrera del mig milió. A llocs 
com Manchester, que té alguns dels barris més pobres del país, realment hem vist un 
increment notable en la diversitat dels nostres visitants”. 

“Estic segur que jo mai hauria esdevingut científic si els meus pares no m’haguessin 
portat als museus quan era un nen. Vaig néixer als anys seixanta, en el tipus de família 
de classe treballadora que realment apreciava l’entrada gratuïta als museus. Recordo 
que el meu pare em va portar al Science Museum a Londres simplement perquè era una 
sortida gratuïta en una ciutat molt cara, però gràcies a aquella visita em vaig tornar un 
apassionat per la ciència i vaig acabar fent un doctorat”. 

 

En la discussió s’han reconegut també els inconvenients que ha comportat la política 
de gratuïtat, des de l’experiència de més de cinc anys de funcionament, en especial:  

• Malgrat les compensacions econòmiques del govern, que han permès treure les 
tarifes d’admissió, molts museus nacionals encara tenen dificultats a cobrir totes 
les despeses, particularment perquè els seus ingressos no han crescut al ritme de la 
inflació i dels costos de personal. Especialment s’han ressentit els pressupostos 
d’adquisicions per ampliar les col·leccions.  

• La política de gratuïtat fa que els museus siguin més dependents econòmicament 
del govern. Cal però vigilar amb la “llibertat” de cobrar, ja que podria comportar 
una pressió per cobrar, tant si volen com si no -com ja va passar amb el govern de 
la Thatcher.  

• La pressió per arribar a nous públics, ha conduït a fer algunes exposicions 
equivocades. 

• El personal no ha estat sempre remunerat per al seu treball extra. A vegades hi ha 
massificació, especialment quan les escoles porten grups i no els supervisen bé. 

• Cal fer més recerca sobre qui visita exactament museus, qui s’està beneficiant de 
l’admissió gratuïta, i quants estan fent visites repetides. Sembla que les classes 
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mitjanes encara constitueixen la majoria dels visitants, i part de l’increment 
vindria de les mateixes persones fent més visites. 

 

Un recull dels suggeriments per millorar l’aplicació de la política d’accés gratuït en el 
futur, que hauria d’implementar el govern són els següents (House of Commons, 2002; 
Martin, 2003; Falconer i Blair, 2003). 

 

1. Caldria fer més per comunicar al públic l’entrada gratuïta i per encoratjar als 
usuaris no-tradicionals. El Departament de Cultura, Mitjans i Esport hauria de 
continuar treballant amb els museus nacionals en un paquet de mesures més ampli 
dissenyat per incrementar l’accés, i no s’hauria de confiar en l’entrada gratuïta com 
un mitjà per adreçar l’exclusió. 

 

2. El Departament de Cultura, Mitjans i Esport hauria de deixar clar quins resultats 
espera de la política d’entrada gratuïta i treballar amb els museus nacionals per 
desenvolupar indicadors que mostrin l’impacte d’aquesta en ampliar l’accés, mes enllà 
d’incrementar el nombre de visitants. 

 

3. El Departament de Cultura, Mitjans i Esport hauria d’assegurar que els mètodes de 
recompte dels visitants són acurats, establint les metodologies apropiades. A més, 
hauria de coordinar la recerca sobre el perfil canviant dels visitants (actualment 
encarregada independentment pels diferents museus) per assegurar la coherència en la 
descripció. 

 

4. La publicitat sobre la política hauria de deixar clar quin és l’abast del pla, quins 
museus estan inclosos, i evitar crear un clima de confusió en el que cobrar entrada 
sigui vist com inadequat. El Departament de Cultura, Mitjans i Esport hauria 
d’investigar més l’impacte de la gratuïtat dels museus nacionals en la resta del sector, 
i posar-hi remei si cal. 

 
5. El Departament de Cultura, Mitjans i Esport ha d’aportar un finançament suficient 
per evitar la situació de deteriorament que va portar a la imposició de tarifes en 
primer lloc. És vital que el finançament tingui en compte el nombre de visitants reals i 
els costos addicionals que comporta l’augment de visitants (en manteniment, en 
personal, etc.).  
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4. El cas de França: gratuïtat limitada d’accés als museus 
nacionals. 

 

4.1. Antecedents. 
 

4.1.1. La història de la gratuïtat als museus nacionals francesos. 
 

La gratuïtat va ser un valor fundacional dels museus nacionals francesos, però va anar 
desapareixent progressivament durant el segle XX. Retorna, a proposta del ministeri de 
cultura i comunicació, i en la modalitat limitada al primer diumenge de mes, durant 
els anys 1990s. Comença l’any 1.996 amb el Louvre, a títol experimental per dos anys. 
L’èxit de la iniciativa anima al govern, l’any 1998, a prorrogar-la. I l’any 2000 l’estén 
al conjunt de museus i monuments nacionals.  
 

Gratuïtat als museus nacionals: una història agitada. 
 

1793. Entrada gratuïta a la inauguració del Museum central des arts (el primer Louvre 
públic), reservat als artistes i amateurs. 

1855. Entrada gratuïta i inauguració del Museum central des arts. 

1905. Introducció d’una tarifa d’accés al Musée des arts décoratifs. 

1908. Introducció d’una tarifa d’accés a 5 museus de la ciutat de París. 

1919. Introducció d’una tarifa d’accés als Musée Rodin, des de al seva creació. 

1922. Entrada gratuïta només el diumenge i el dijous a la tarda. Introducció d’una 
tarifa d’accés als museus nacionals.  

1929. Entrada gratuïta pels menors de 16 anys, els alumnes i els estudiants en els 
museus nacionals. Supressió de la gratuïtat del dijous a la tarda en els museus 
nacionals. 

1935. Supressió de la gratuïtat del diumenge en els museus nacionals, reemplaçat per 
una tarifa reduïda. El Louvre i el Musée de Luxembourg mantenen la gratuïtat. 

1977. Entrada gratuïta el diumenge, per a tothom, al Centre Georges Pompidou, des 
de la seva creació. 

1982. Entrada gratuïta els dimecres a la tarda en els museus nacionals. 

1984. Supressió de la gratuïtat del diumenge al Louvre.  

1995. Supressió de la gratuïtat del diumenge al Centre Georges Pompidou.  

1996. Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes al Louvre, per un període 
d’experimentació de dos anys. 

2000. Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes en tots els museus nacionals. 

2002. Entrada gratuïta pels menors de 18 anys en els museus nacionals. 

2005. Entrada gratuïta pels menors de 25 anys per les obertures nocturnes al Louvre. 
 

Font: Ministère de la Culture et de la Communication. Project d’experimentation pour 
la gratuité des musées. 23 d’octubre de 2007 (dossier de premsa).  
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Samsoen (2002) explica aquesta evolució. La idea de que el patrimoni nacional és el 
patrimoni dels ciutadans, i que aquesta propietat col·lectiva implica una llibertat de 
visita, sorgeix amb la Revolució Francesa. També la idea de que els museus són un útil 
d’educació i d’edificació del poble. Aquests principis perduren amb la República 
naixent i són presents en l’obertura del Muséum central des arts al Louvre, l’agost de 
1793. La idea de la gratuïtat es retroba un segle més tard, el 1897, en ple debat 
parlamentari sobre la introducció d’un preu d’entrada per als museus nacionals:  

“Quatre elements han constituït el Louvre: les donacions, les antigues galeries 
reials, les adquisicions de l’Estat i les obres que ens ha donat la victòria; les 
donacions han estat fetes a la nació, les adquisicions de l’Estat han estat 
pagades pels contribuents, i el valor dels nostres soldats ens ha donat la resta; 
la nació és doncs absolutament a casa seva al Louvre i té el dret d’entrar-hi 
lliurement” (debats de la cambra dels diputats, en la sessió del 15 de febrer de 
1897). 

 

En els anys 1890s, l’emergència d’un veritable debat sobre els drets d’entrada té les 
seves arrels en l’evolució profunda que va transformar els museus durant el segle XIX: 
multiplicació de museus per tot el país; creixement i diversificació del públic –a partir 
de l’Exposició Universal de París l’any 1855 i del primer turisme; migradesa dels 
pressupostos, que impedia el bon funcionament -l’adequat manteniment dels edificis, 
mantenir el ritme d’adquisicions, i uns salaris decents per als conservadors; 
estructuració institucional amb la creació de la Réunion des musées nationaux; i 
l’aparició de les exposicions temporals, que són de pagament. Tots aquests factors 
expliquen, segons Samsoen (2002), el replantejament de la gratuïtat. 

 

Entre els anys 1890 i 1921, durant trenta anys, el debat sobre la gratuïtat és intens i 
ininterromput, amb la participació de conservadors, agents culturals, parlamentaris i 
periodistes, en un procés que va integrar diversos projectes de llei i un ampli 
seguiment de la premsa. Amb arguments radicalment oposats, els partidaris de la 
gratuïtat aportaven idees, principis i sentiments, mentre que els que s’hi oposaven 
aportaven arguments financers, logístics i pragmàtics. Per part d’aquests últims, el 
principal argument, en aquell moment original, afirmava “No us creurieu com el públic 
investiga allò que ha de pagar, i com desprecia el que se li dona per res”. Els que 
estaven a favor de la gratuïtat, per altra banda, veien incompatible el diner amb la 
noblesa del museu, que associaven a l’església, a la meditació, al recolliment, però 
també a l’esperit d’obertura i d’empara universal.  

 

El debat es va acabar amb la victòria dels partidaris del pagament de l’entrada. El 
1922 es van introduir tarifes d’admissió als museus nacionals, amb una opinió 
majoritària favorable a la mesura, en un moment en que tots els altres museus ja les 
havien anat introduint, i en que la guerra havia buidat les arques de l’Estat.  

 

Es va posar en marxa, aleshores, un sistema tarifari que incloia reduccions i 
exempcions diverses com a mesures compensatòries específiques per a determinats 
segments de públic, concretament per als professionals de l’art, pel sector educatiu 
(mestres i alumnes) i per motius de caràcter social. La gratuïtat va perdurar, però, 
restringida als dijous a la tarda, per al públic docent i escolar, i als diumenges, per a 
tothom. Segons Fourteau (2001), àmplies categories de població (que en total 
representaven un 30% dels visitants) estaven exemptes de pagar el preu d’entrada.  
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Fourteau (2001) explica amb més detall la història de gratuïtat del Louvre, 
considerant-la significativa del context dels museus nacionals en conjunt. Identifica 5 
grans fases: 

1. Des de 1793, la data de la seva creació, fins a 1921: l’accés al Louvre és 
gratuït. 

2. El 31 de desembre de 1921, després de trenta anys d’encesos debats a 
l’Assemblea nacional, es suprimeix la gratuïtat amb una llei de finances que 
instaura el principi de la recaptació d’una tarifa d’admissió d’1 franc per a tots 
els museus nacionals; tots els diputats  consideren convenient, malgrat tot, que 
els diumenges i els dies festius es mantinguin gratuïts per permetre l’accés de 
les “classes treballadores”. 

3. De  1921 a 1980: hi ha pocs augments de les tarifes (en seixanta anys el preu 
d’entrada només es dobla, en valor real). 

4. De 1981 a 1996: la renovació dels museus, l’interès del públic, la crescuda del 
turisme i una presa de consciència del retard tarifari, comporten que 
s’augmenti el preu quasi cada any. Així, de 1988 a 1996, el preu d’entrada 
mitjà al Louvre quasi es dobla, en valor real. El nombre de visitants de 
pagament creix més d’un 70%. 

5. El 1990 es va suprimir la gratuïtat del diumenge (que ja s’havia suprimit per als 
altres museus nacionals des del 1935), i es reemplaça per la mitja-tarifa, la 
qual, al cap del temps, esdevé una tarifa reduïda en un terç. 

 

Després de 60 anys de progressiva reducció de la gratuïtat, aquesta va desaparèixer 
totalment dels museus nacionals francesos quan es van anular els diumenges gratuïts 
del Louvre (l’any 1990) i els matins gratuïts dels diumenges al Centre Georges 
Pompidou (l’any 1995).  

 

Els motius per abandonar la gratuïtat van ser econòmics, de gestió (Forteau 2001, 
Samsoen 2002)). Al Louvre, la decisió d’anular totalment els diumenges gratuïts, i per 
tant tot el que quedava de gratuïtat, l’any 1990, va ser presa pel consell 
d’administració de la Réunion des musées nationaux (RMN), ens que en aquell moment 
era responsable de la gestió dels museus i que des de 1981 tenia autoritat per prendre 
decisions tarifàries. Aquest, en tant que organisme públic de caràcter empresarial, va 
estar influït per una lògica econòmica que el va conduir a buscar l’augment dels 
ingressos de taquilla. 

 

Inmediatament després, d’una forma que Samsoen qualifica de totalment imprevista, 
la gratuïtat ressorgeix de la mà de Philippe Douste-Blazy, Ministre de Cultura entre 
1995 i 1997, que va prendre la decisió en contra de l’opinió majoritària i consensuada i 
de l’esperit de les polítiques tarifàries de l’època, en nom de la democratització 
cultural. La introducció de l’accés gratuït el primer diumenge de cada mes al Lourvre 
és un gest polític sorprenent en un moment en que el paper polític en les decisions 
tarifàries s’havia abandonat. Es va fer en un moment en què els actors de les 
polítiques culturals estaven convençuts que les accions culturals dirigides a públics 
específics eren més útils a la democratització de la cultura que qualsevol forma de 
gratuïtat. I és també un gest paradoxal en tant que va venir d’un govern de dretes, en 
un tema que tradicionalment havien defensat les esquerres. 
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Actualment, a França, la gratuïtat ha esdevingut un element important de les 
polítiques tarifàries dels museus, en diferents modalitats: la gratuïtat permanent, la 
gratuïtat limitada però regular, o la gratuïtat puntual, la gratuïtat per a tothom o per 
a categories de públic específiques, també hi ha la gratuïtat “prepagada” dels 
abonaments, passis o socis de les associacions d’amics. Hi ha una gran variabilitat en el 
sector -ja que cada  museu o institució titular de museu escull la seva política-, i en un 
mateix museu poden coexistir tarifes d’admissió molt altes, amb descomptes per 
algunes categories de públic, i amb dies gratuïts per a tothom.  

 

 

4.1.2. Objectius i motivacions del Ministeri de Cultura.  
 

La reintroducció dels diumenges gratuïts un cop al mes dels anys 1996 i el 2000 ha 
estat una proposta i una decisió política, del Ministeri de Cultura. Els motius han estat 
ideològics, amb una voluntat de democratització cultural: de vincular la política 
cultural amb la política social, de fer realitat el principi d’igualtat d’accés a la cultura, 
de no excloure cap grup social. 

 

Philippe Douste-Blazy, ministre de cultura del govern Chirac, va introduïr la gratuïtat 
d’un diumenge al mes al Louvre l’any 1996, com s’ha explicat en l’apartat anterior, en 
nom de la democratització cultural, en el marc d’un govern que havia anunciat la 
voluntat de reduïr la “fractura social”. Fourteau (2001) explica les motivacions que van 
portar,l’any 1996, a la restauració de la gratuïtat d’accés al Louvre el primer 
diumenge de cada mes:   

El 29 de setembre de 1995, amb motiu d’una sessió del consell d’administració 
del Louvre, el Ministre de Cultura es va desplaçar en persona per defensar un 
projecte que tenia al cor, de restaurar la tradició històrica que tornava a 
vincular el règim tarifari a la política cultural de l’Estat.  

Escollint el Louvre com a lloc simbòlic de la cultura a França, el Ministre 
desitjava transmetre un fort senyal per fer comprendre que la cultura s’adreça 
a tothom.  

Recordant aquest principi fundador, es tractava d’associar la cultura a la 
política de lluita contra la fractura social i les desigualtats. Amb la idea que la 
supressió de la barrera econòmica atrauria nous públics, amb l’esperança 
també que aquests després retornarien. 

 

El juny de 1999, Catherine Trautmann, la Ministra de Cultura del govern Jospin, en una 
comunicació al consell de ministres, anunciava que, després de molts anys de 
polítiques culturals dedicades al desenvolupament d’equipaments culturals, la seva 
acció tindria com a prioritat la democratització de les pràctiques culturals, amb 
l’objectiu de reduir la distància cultural i la distància social que constitueixen 
obstacles fonamentals per alguns públics. La seva política, deia, reconeixia que el preu 
d’accés als serveis culturals era un factor determinant per a la població que estava 
més allunyada de l’oferta cultural per raons econòmiques i socials. Aquest era el motiu 
pel qual introduïa un conjunt de mesures tarifàries, entre elles un diumenge d’accés 
gratuït al mes als museus i monuments nacionals.  

 

En l’anunci de les mesures de gratuïtat la ministra expressava:  
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“La meva acció ha estat sempre guiada per la realització d’un objectiu 
principal, inscrit en la nostra constitució, d’un accés igualitari de l’infant i de 
l’adult a la cultura”.  I remarcava que: “El patrimoni cultural és un bé comú 
que ha de ser accessible a tots”.  

 

En la comunicació de la política cultural del govern, l’objectiu de les mesures de 
gratuïtat s’argumentava de la següent manera:  

Objectiu de les mesures: permetre a tots aquells que habitualment no 
freqüenten els llocs culturals, que entrin a un museu o que visitin un museu 
nacional. Es tracta sobretot de donar l’oportunitat a les famílies, i 
especialment les més modestes, sovint frenades pels preus d’entrada, de 
descobrir, amb els seus fills, els museus, llocs i monuments històrics. 

 

La ministra aportava un seguit de dades estadístiques clau. Dades que, deia, l’havien 
convençut i conduït a prendre aquestes mesures: 
 

Segons un estudi encarregat el 1993 per la Direction dels musées de France i el 
Département des études et de la prospective: 

• La visita als museus i monuments històrics es practica en primer lloc en 
família (36%), i sovint en parella (21%), amb amics (23%), o en grup (11%). 
En totes les enquestes realitzades, la majoria de persones interrogades 
consideren que el cost global d’una visita en família és un fre important a la 
primera visita, i sobretot a la freqüència de les visites. 

• Un 41% de les persones interrogades invocaven el motiu dels preus alts per 
no freqüentar museus.  El 49% dels públics ocasionals consideraven els preus 
com un fre real a la freqüència de les seves visites. 

 

 

L’avaluació dels anys d’experiència del Louvre havia estat totalment positiva. Els 
resultats van mostrar un fort augment del volum de vistants (un 60%), i un públic dels 
diumenges gratuïts més jove, més familiar, menys habituat a les manifestacions 
culturals i d’origen social més popular, i majoritàriament de procedència nacional 
(Fourteau 2001). Es complien, per tant, els objectius de democratització anunciats, i 
valia la pena generalitzar-ho. 

 

Més enllà del govern de l’Estat, després de l’any 2000, els mateixos objectius 
adoptaven també la gratuïtat del primer diumenge en alguns governs locals: als museus 
municipals de Strasburg, Rennes, Tolouse, Arras, Orléans. El desembre de 2001, els 
museus municipals de París introdueixen la gratuïtat permanent, tots els dies de l’any, 
seguits dels museus municipals de Dijon, Caen, i dels del departament de l’Isère. 

 

La llei dels musées de France (del 4 de gener de 2002, article 7), tanmateix, és molt 
poc precisa en relació als preus d’entrada. Només diu que “els drets d’entrada dels 
museus de França són fixats de forma que afavoreixin el seu accés al públic més ampli 
possible, i que en els museus de França dependents de l’Estat, els menors de 18 anys 
siguin exempts del pagament de l’accés als espais de presentació de les col·leccions 
permanents”. 
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4.2. Context. 
 

4.2.1. Les polítiques de democratització cultural. 
 

La introducció, o reintroducció, de mesures de gratuïtat d’accés als museus nacionals 
francesos s’inscriu en el marc d’unes polítiques orientades a ampliar l’accés a la 
cultura, en un context d’enfortiment d’aquestes polítiques, que esdevenen la primera 
prioritat del Ministeri de Cultura.  

 

El Ministeri de Cultura francès defineix el que entèn per “democratització”, terme que 
utilitza amb preferència sobre el d’”ampliació” dels públics, de la següent manera: 
 

Per un enfoc global de la democratització 

No es tracta pas només d’ampliar la base social dels públics de la cultura a 
l’afavorir l’accés a un nombre més gran de persones als llocs i les obres 
reconeguts. 

Es tracta igualment de prendre en consideració les pràctiques culturals dels 
francesos. Per no citar-ne més que algunes: les pràctiques artístiques amateurs, 
o les arts del carrer són l’objecte d’un interès creixent. 

Es tracta també d’acompanyar les persones en les seves aspiracions de saber i 
de coneixement, en una societat on la nova organització del treball allibera 
molt temps per a les pràctiques culturals.  

El terme de democratització es refereix per tant a aquests dos aspectes de 
l’acció pública: adreçar-se a tots sense excloure cap grup social. 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication, 1999. 

 

Les enquestes de públic encarregades pel Département des études et de la prospective 
(els anys 1973, 1981, 1989 i 1997) mostren que l’interès per la cultura ha anat creixent 
entre els francesos, ja que cada cop més persones practiquen arts com la música o la 
pintura, visiten exposicions o monuments històrics, assisteixen a festivals o llegeixen 
llibres.  

 

Però aquest interès popular sembla que no tothom en treu partit. I en això les dades 
de visites als museus o els monuments nacionals són significatives. S’ha produït un 
augment constant del nombre de visites (un 33% dels francesos visitaven museus l’any 
1997, contra un 27% el 1973), però aquest augment no s’ha traduït en una 
diversificació del públic visitant. Això significa, tal com argumenta un comunicat del 
ministeri, que les mesures de democratització empreses fins al moment no han estat 
suficients per a reduir les barreres que limiten l’accés.  

 

Les dades de visitants de museus mostren profundes disparitats socials i 
demogràfiques.  
 

Les dades més convincents procedeixen de l’enquesta sobre les pràctiques 
culturals dels francesos de 1997: 
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• Un 33% dels obrers qualificats, un 38% dels obrers no qualificats, un 21% de 
empleats i un 25% dels agricultors no havien visitat mai un museu en tota la 
seva vida, en contra d’un 4% dels quadres superiors i d’un 7% de les 
professions intermitges.  

• Un 43% dels obrers qualificats, un 50% dels obrers no qualificats i un 30% 
dels empleats no havien visitat mai un monument històric en tota la seva 
vida. 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication, 1999. 

 

Això s’explica perquè encara existeixen nombroses barreres a la participació (distància 
geogràfica, nivell de formació, poca familiaritat amb el món de la cultura, nivell 
d’ingressos, etc.).  Les noves polítiques volen posar l’esforç, per tant, en reduir els 
obstacles existents a les pràctiques culturals. I centren l’atenció sobretot en el públic 
que, per raons econòmiques o socials, estan allunyats de la cultura. Uns públics als 
quals es vol invitar i acompanyar en la descoberta dels museus i llocs culturals. 

 

Les accions de democratització cultural del Ministeri de Cultura miren de reduir: 

1. La distància cultural: amb l’educació, des de la infància. 

2. La distància social: a través de la mediació cultural, que invita i acompanya 
els públics en el procés de descoberta de les obres i els llocs culturals. Inclou 
rellançar les estructures d’educació popular, i les pràctiques artístiques 
amateurs. 

3. La distància econòmica: amb les mesures tarifàries. 

 

En el sector museístic, la política de públics de la Direction des musées de France, 
dirigida a ampliar públics, fomenta: 

- El desenvolupament dels serveis educatius i culturals en veritables serveis 
de públics. 

- La professionalització dels mediadors culturals encarregats de les accions 
educatives i culturals. 

- Un millor coneixement dels públics, gràcies als dispositius d’avaluació. 

 

Les mesures de gratuïtat no es prenen, per tant, de forma aïllada, sinó que tenen un 
sentit en el marc d’un enfocament polític global, que inclou moltes altres accions i un 
esforç especial en relació a l’educació i la formació. Dins aquest marc, les mesures 
tarifàries de gratuïtat es veuen, segons els responsables polítics, com un “cop 
d’accelerador” en el treball de democratització. D’elles s’espera que tinguin un 
veritable efecte d’”arrossegament”. 

 

Com bé explica Dupuis (2008) la qüestió sobre si la cultura és massa cara i si cal 
prendre mesures tarifàries dràstiques per obtenir resultats significatius en matèria de 
democratitizació, ha estat en el primer pla de l’actualitat a França. Es calcula que una 
gran part del sector cultural reposa sobre un 10% de la població, que representa més 
del de la meitat de les entrades a les sales de concert i dels museus, i cap al 60% dels 
teatres. Diversos factors porten a pensar, segons l’autor, en la necessitat d’aquestes 
mesures: primer, que el preu de les activitats cultural ha augmentat molt (dels museus 
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especialment des dels anys noranta); segon, que no hi ha hagut cap millora sensible en 
matèria de democratització, mentre que una part de la població està en situació 
econòmica precària; tercer, que el nivell educatiu mitjà de la població ha augmentat 
considerablement, i per tant pot haver una demanda potencial important de la 
població que no s’expressa deguda als imperatius econòmics. 

 

A les crítiques que argumenten que el preu dels serveis culturals no és un element 
determinant de la demanda, ja que ve determinada sobretot per la una més gran o 
menys “distància cultural” dels públics en relació a l’oferta (crítiques procedents, molt 
sovint, de mitjans professionals), el govern francès hi respon amb contundència. 
Reconeix que el públic de la cultura està format en la seva majoria per aquelles 
categories socials amb un nivell de formació més elevat, el que justifica un esforç en 
l’educació cultural dels escolars, siguin quins siguin els seus orígens socials. Però 
considera, alhora, que és absurd afirmar que el preu no és un determinant per aquell 
públic precisament més allunyat de l’oferta cultural per raons econòmiques i socials. I 
també que cal tenir en compte que el creixement de l’oferta de lleure, per altra 
banda, fa que els públics tinguin en compte les tarifes a l’hora d’escollir. 

 

4.2.2. La gratuïtat, un tema controvertit en els sectors museístic i 
cultural. 
 

La gratuïtat, en la modalitat que sigui (universal, limitada o puntual), no es va 
introduir sense controvèrsia i un cert recel per part dels sectors professionals. La 
iniciativa del ministeri de Cultura, primer amb el Louvre, l’any 1996, i després amb el 
conjunt de museus i monuments nacionals l’any 2000, va ser seguida per l’Ajuntament 
de París l’any 2002 i després per altres ciutats: Dijon, Calais, Caen, Bourdeaux, etc. i 
també pel departament de l’Isère. Totes han estat iniciatives introduïdes per polítics i 
fetes al marge de l’opinió del món professional, on hi havia un ampli consens sobre les 
polítiques tarifàries de pagament, i des d’on es qüestionava la seva eficàcia i el seu 
cost. 

 

Forteau (2001), citant un estudi de Gottesdiener (1992), explica com, en el context 
dels museus nacionals de pagament, abans de l’any 2000, l’opinió més sostinguda era 
que el preu no era el principal fre a la visita, sinó la distància cultural. El debat, però, 
es va produir en un context de manca de referències, estudis i de bibliografia, tot i 
que es van constituir algunes comissions de reflexió sobre les polítiques tarifàries (dins 
l’associació interMusées, de 1993 a 1997, i també dins el Louvre, des de 1996). 

 

Mathieu (2007), en un article on revisa les polítiques tarifàries en l’àmbit local, que 
inclou casos tant de pagament com de gratuïtat, observa que les decisions d’introduir 
la gratuïtat es van prendre al marge de les opinions expertes. Diu l’autor que malgrat 
generacions de sociòlegs i d’economistes havien insistit que la influència de la 
tarificació en la freqüentació dels museus és marginal, l’enfoc ideològic va predominar 
per sobre l’expertesa. Així, explica, l’emergència de la gratuïtat d’accés als museus en 
ciutats i territoris francesos (Paris el 2002, seguit de Dijon, Caen, i Isère), es va produir 
en un context de desacord entre els polítics electes i els directors de les institucions 
museístiques. En la seva revisió de casos, Mathieu només troba un museu (el Musée de 
Beaux-Arts de Caen) que hagués introduït la mesura amb convicció, amb iniciatives 
comunicatives que anaven més enllà de les vies comunicatives tradicionals municipals, 
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i amb l’acompanyament d’altres mesures (noves activitats, horaris o personal) per 
estimular els nous públics. 

 

Mathieu, a més, considera qüestionable que la introducció de la gratuïtat en l’àmbit 
local hagi tingui un impacte tan accentuat com presenten els responsables municipals. 
A partir d’una anàlisi de les estadístiques parisenques i de l’Isère, junt amb converses 
amb el personal dels museus, l’autor conclou que l’impacte de la gratuïtat en 
l’augment de visitants no és sistemàtic ni durador, ni tots els museus experimenten 
increments.  

 

Segons aquesta anàlisi els museus municipals, després d’un fort creixement del nombre 
de visitants els primers anys de la gratuïtat, van veure una reducció de l’augment de 
freqüentació al cap d’un període més llarg (això ha passat als museus de París i de 
l’Isère). El que demostraria que la gratuïtat, per sí sola, no és suficient per atraure 
públics i fidelitzar-los. Una opinió estesa en d’altres autors, i ben expressada per Anne 
Gombault (2002): 

“El pas a la gratuïtat crea un esdeveniment, suscita l’interès. És aquest 
esdeveniment, i no la gratuïtat en tant que tal, que provoca un augment de la 
freqüentació. Es diu també –tots els estudis fets pels economistes al Canadà, 
als Estats Units, a Itàlia, a Anglaterra... ho demostren- que al final, la 
freqüentació esdevé idèntica a la que hi havia abans si hom no fa res de més i 
que la estructura de la freqüentació és la mateixa. La gratuïtat no fidelitza els 
públics si no se’ls proposa res més”. 

 

Altres factors, i no només la gratuïtat, podrien explicar segons Mathieu els creixements 
més forts. Seria el cas, per exemple, de la modificació de l’espai de recepció del 
museu Carnavalet, a Paris, que considera està probablement a l’origen d’una part de 
la quasi triplicació de les visites l’any 2000, que van suposar el 85% del creixement 
enregistrat pel conjunt de museus parisencs gratuïts (que van tenir un creixement 
global dels visitants del 65%). També seria el cas de l’èxit de l’exposició Tresors 
d’Egipte, en el Musée Dauphinois, que explicaria una part substancial del creixement 
del 69% del nombre de visites totals dels museus del departament de l’Isère el 2004. 

 

En el sector cultural més ampli, més enllà de la comunitat museística, la gratuïtat 
també es qüestiona. El sector veu com ha augmentat fortament l’oferta de bens 
culturals gratuïts (els diaris gratuïts, les descàrregues de música, pel·lícules o llibres a 
l’Internet). Hi ha qui pensa que retornar l’accés gratuït als museus no faria sinó 
incrementar el sentiment perniciós d’una gratuïtat de la cultura que afecta la pèrdua 
de remuneració que pateixen els autors i creadors amb l’explosió del pirateig a 
l’Internet, i també la independència i el dinamisme de la creació i la difusió cultural 
(articles a Le Monde, desembre de 2006 i Le Figaro, juliol de 2007). 
 

(...) Aquesta gratuïtat de la cultura, entregada al carrer i al domicili, i a 
l’abast del mouse-, afavoreix en el pensament general una cultura de la 
gratuÏtat ja profundament anclada en les joves generacions, que sovint 
l’assimilen a l’autenticitat, oposada al comercial. 

A priori, un no pot més que felicitar-se per l’accés de les majories a les arts. 
En el moment de la seva creació, els museus francesos no eren gratuïts per 
educar al poble? (...) 
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Aquesta gratuïtat de la cultura obeïa a regles que van volar en trossets amb 
l’Internet. La pirateria amenaça a sectors sencers de la industria cultural. Es 
calcula que 12 milions de francesos descarreguen il·legalment obres de la web. 
En quatre anys, el valor de les vendes de CDs va baixar un 42%. La indústria 
cinematogràfica també es va veure afectada: prova d’això és la caiguda del 
mercat dels DVDs, castigat amb la descàrrega il·legal de 120 milions de 
pel·lícules el 2005.  

Sense mencionar l’espinosa qüestió de la remuneració dels creadors, la  
gratuïtat podria considerar-se perversa. Molts pensen que la cultura necessita 
un esforç o una motivació, encara quan el preu que s’ha de pagar sigui simbòlic 
(...) 

La gratuïtat, sostenen, corre el risc de transformar al públic en un consumidor 
passiu –qui no paga no exigeix- o enganyat respecte al caràcter desinteressat 
de l’oferta. Perquè la cultura forçosament té un cost, que paga el poder públic 
o el sector privat. En el primer cas, és l’Estat o les col·lectivitats locals que la 
subvencionen. Sense conseqüències? Marc Fumaroli ha fustigat una cultura 
estàtica i estereotipada, defensada per un grup de funcionaris en benefici dels 
creadors escollits pel poder. (...) El sector privat, amb l’esponsorització o la 
publicitat (...) Avui dia hi ha una connexió quasi subliminal entre la cultura 
gratuïta i la publicitat.. 

(...) La marxa envers la gratuïtat sembla irreversible. Cal aleshores mesurar 
els riscos. Ella permet sens dubte la descoberta per part dels més desfavorits. 
Però, barrejada amb la publicitat, té sobretot el risc d’afavorir una cultura 
uniformitzada. Dirigida per l’Estat o una col·lectivitat local, no pot ser més 
que una simple operació de comunicació. Entre aquesta amenaça i l’impossible 
retorn a l’ordre antic, cal inventar un nou sistema –perquè els artistes siguin 
remunerats pels que els consumeixen. Ja que el que és preciós té forçosament 
un preu. 

(Bruno Lesprit i Emmanuel de Roux. ‘Culture gratuite, gratuité de la culture’. 
Le Monde, desembre de 2006). 
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4.3. Procés d’aplicació de les mesures de gratuïtat als museus 
nacionals. 
 

4.3.1. Les mesures de gratuïtat limitada. 
 

La reintroducció de la gratuïtat d’accés als museus nacionals francesos, en aquest cas 
d’una gratuïtat limitada a un diumenge al mes, es va fer per decisió del Ministeri de 
Cultura i es va fer efectiu en tres etapes: 
 

  El gener de 1996 s’introdueix l’accés gratuït el primer diumenge de cada mes al 
Louvre. 

La iniciativa la proposa el Ministeri de Cultura a títol experimental per a dos anys. 
La seva aplicació comporta: 
- un període de prova de dos anys, 
- un finançament compensatori pels costos i les pèrdues de taquilla (5 milions de 

francs) que aporta el Ministèri de Cultura, 
- una avaluació de l’impacte de la gratuïtat al final del període, confiada al propi 

Louvre. 

Al cap de dos anys, l’any 1998, el consell d’administració del Louvre, després 
d’avaluar l’experiència, proposar continuar-la sense límit de durada. 

Els bons resultats d’aquesta mesura porten a que el Ministeri proposi al cap de 
quatre anys, la introducció de les mesures que es detallen a continuació. 

 

  l’octubre de 1999 s’introdueix l’accés gratuït el primer diumenge de cada mes a 
100 monuments nacionals. 

Són els monuments oberts al públic i gestionats per la Caisse nationale des 
monuments historiques et des sites. Inclouen fortaleses, castells, edificis religiosos, 
parcs, llocs arqueològics o prehistòrics, etc. repartits per tot el territori, i alguns 
dels quals inscrits a la llista de patrimoni mundial de la Unesco.  

La mesura se suspèn cada any durant el període turístic estival (de maig a 
setembre). 

 

  El gener de 2000 s’introdueix l’accés gratuït el primer diumenge de cada mes als 
44 museus nacionals (23 museus d’Ile-de-France i 11 museus a les regions), i també 
l’entrada gratuïta per als menors de 18 anys, tots els dies de l’any, a 100 
monuments nacionals. 

La majoria dels museus inclosos es troben a París i Ile-de-France, on hi ha els 
museus més visitats, entre els que es troben el Musée Rodin o el Musée d’Orsay, 
però també d’altres menys coneguts pel gran públic. Hi són inclosos també tots els 
museus  nacionals de les regions. 

La mesura se suspèn cada any durant la temporada turística alta al museu nacional 
del castell de Versailles i de Trianon, d’abril a setembre. 

Pel que fa a la gratuïtat dels joves als monuments nacionals, s’amplia la mesura ja 
acordada per als menors de 12 anys als 18 anys. La mesura ja existia per als museus 
nacionals i ha demostrat molts bons resultats. S’estima que els monuments 
acolliran  gratuïtament uns 2,4 milions de joves amb la nova mesura. 
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A l’introduir la mesura, el govern va demanar als equipaments inclosos en la iniciativa 
que treballessin per informar i acompanyar als públics als que va principalment 
dirigida, per així evitar un simple efecte de “ganga” del que es beneficiarien només les 
categories socioprofessionals que ja visiten normalment museus i monuments.  
 
 

4.3.2. Evolució cap a una gratuïtat total? 
 

El juliol de 2007 el govern de Nicolas Sarkozy va anunciar que estava considerant 
l’accés gratuït tots els dies de l’any a les col·leccions permanents dels grans museus de 
França, i avançava una possible iniciativa experimental amb un grup de museus 
nacionals que posarien a prova un possible programa d’abast nacional. L’octubre de 
2007, la Ministra de Cultura, Christine Albanel, va presentar formalment la proposta 
d’experimentació, incloent 18 museus i monuments nacionals, que esdevindrien 
gratuïts per un període de sis mesos. Si bé l’experiment només afecta els museus 
nacionals, el Ministeri va mostrar-se obert als museus locals que desitgessin afegir-se a 
la iniciativa.  

 

El govern francès vol, amb aquesta iniciativa, explorar tant la gratuïtat total com 
altres mesures de gratuïtat més específiques, destinades a noves categories de públic, 
començant pels joves. Així, dels 18 museus i monuments nacionals inclosos, es decideix 
experimentar la gratuïtat total en 14  museus i monuments nacionals, i experimentar 
una tarda d’accés gratuït a la setmana per als joves de 18 a 26 anys, en quatre grans 
museus parisencs. 

 

Al comunicar la iniciativa, el govern reconeix que el tema de la gratuïtat provoca, a 
França, certes inquietuds, sobretot dins el món de la cultura. Especialment degut al 
problema de la pirateria a la Internet que afecta els sectors de la música, el cinema i 
el llibre. Deixa clar al respecte que creu que la cultura té un valor i per tant també un 
preu. Però alhora, defensa l’interès d’atraure un públic més ampli als llocs culturals, i 
qualifica d’absurdes les posicions dogmàtiques sobre el tema. 

 

Amb aquesta experimentació es vol respondre a preguntes claus:  
És la gratuïtat una arma eficaç de política cultural?  
Incita realment als públics que no estan habituats a freqüentar museus?  
Quins museus traurien profit d’aquesta mesura?  
Quin impacte tindria sobre quin tipus de públic? 

 

L’objectiu principal, com en les iniciatives de gratuïtat anteriors impulsades pel 
govern, consisteix en atraure el públic més ampli possible, i sobretot en fer venir els 
nous públics, per arribar millor a la societat francesa en la seva diversitat. Es pretén 
avaluar l’impacte de la gratuïtat sobre el nombre de visites però també sobre 
l’estructura del públic que visitarà els museus.  
 

La qüestió central, és simplement com provocar el desig, el desig de trobades 
artístiques, el desig de cultura, entre aquells que no són familiars amb aquests 
llocs. Veurem si la gratuïtat és la bona resposta. Veurem quina és la gratuïtat 
millor adaptada, la més eficaç en termes de democràcia cultural. (Ministère de 
la Cuture et de la Communication, conferència de premsa, 23 d’octubre 2007) 
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  El gener de 2008 s’introdueix la gratuïtat d’accés total a 14 museus i 
monuments nacionals. 

La mesura és experimental, amb una durada de sis mesos, de l’1 de gener al 30 de 
juny. Afecta només les exposicions permanents, en tant que es considera que són el 
fonament del servei públic que ofereixen els museus.  

Els museus nacionals inclosos en aquesta experiència de gratuïtat total han estat 
seleccionats per formar una mostra representativa de la diversitat de museus del país, 
tenint en compte la dversitat geogràfica, de contextos locals, d’activitats proposades, 
de temàtiques i de períodes tractats. Calia un ampli espectre d’equipaments per tal de 
mesurar el pes únic del preu en la decisió de visitar un museu, independentment 
d’altres motius. 

- A París i la regió parisenca, s’han inclòs tres museus que fan un recorregut 
cronològic per la història de l’art, un gran museu d’arts no europees i dos museus 
de societat.  

- A les regions, s’han inclòs cinc museus i monuments vinculats a la història de 
França, dos museus i monuments vinculats a les arts decoratives i l’art 
contemporani,  

- i també un museu nacional en una ciutat on tots els museus municipals són ja 
gratuïts (Dijon), per estudiar en aquest cas l’impacte de la generalització de la 
gratuïtat. 

 

  El gener de 2008 s’introdueïx la gratuïtat d’accés, una tarda a la setmana, per 
als joves de 18 a 26 anys, en quatre grans museus parisencs. 

És també una mesura experimental amb una durada de sis mesos. Inclou l’entrada 
gratuïta als museus més freqüentats, una tarda a la setmana de 18h a 21h: 

- el Musée National d’Art Moderne -Centre Pompidou (els dimecres),  
- el Musée d’Orsay (els dijous),  
- el Louvre (el divendres),  
- el Musée du Quai Branly (el dissabte). 

 

L’avaluació  

L’estudi d’aquesta experimentació s’encarrega a un subministrador extern, amb la 
coordinació i la supervisió dels serveis del Ministeri de Cultura.  

Es vol avaluar l’afluència, les condicions de la visita, l’estabilitat de la freqüentació, i 
també la composició socio professional del públic, a partir d’una mostra de la 
freqüentació en període de tarificació, per tal d’establir una veritable comparació. 

Els resultats seran utilitzats després per decidir o no d’estendre les mesures de 
gratuïtat (siguin específiques per tipus de públics, sectorials, o totals), a tots els 
museus nacionals. 

 

La gratuïtat és inútil si beneficia només a les persones que ja van regularment 
als museus, permetent-los simplement de venir-hi més sovint. Cal que la 
gratuïtat tingui per conseqüència atraure als museus persones que no hi ha 
estat mai. És amb aquesta condició que respondrà a l’objectiu del govern de 
donar a tothom accés a la cultura. En el cas contrari, és preferible de prendre 
altres mesures per assolir aquest objectiu. (Ministère de la Cuture et de la 
Communication, Projet d’experimentation pour la gratuité des musées, 23 
d’octubre de 2007). 
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  El gener de 2009, el president Nicolas Sarkozy anuncia la gratuïtat dels museus 
estatals per als menors de 25 anys i els professors. 

La mesura s’introduirà l’abril de 2009, i afectarà a 50 museus de titularitat estatal i 
desenes de monuments a tot el país. Inclourà el Louvre, el Museu d’Orsay i el Centre 
Pompidou, l’Arc de Triomf i el Palau de Versailles. El cost de la mesura és de 25 
milions d’euros anuals. 

A l’anunciar la mesura, Sarkozy va dir estar convençut que permetrà ampliar el públic 
cultural potencial. 

L’experimentació efectuada el primer semestre de 2008 va demostrar que la gratuïtat 
total es traduia en un augment de visitants, en ocasions espectacular, però, 
contràriament a l’efecte buscat, el perfil del públic era sempre el mateix. La 
gratuïtat, per tant, no havia servit per seduir a nous visitants, sinó per permetre que 
els assidus hi tornessin més sovint. 

Així, el govern s’ha inclinat per restringir la gratuïtat només als joves (i també els 
professors, que ja havien gaudit d’aquest avantatge anteriorment). Els joves són, 
segons la Ministra de Cultura Christine Albanel, “el públic més sensible a l’efect preu”. 
La decisió s’enmarca, a més, en una nova campanya del president francès en favor 
dels joves, que acaba de crear un alt comissionat per a la joventut. 

A més, també ha pesat en aquesta restricció, no perdre la gran font d’ingressos que 
són els turistes (un 80% de les entrades de pagament al Louvre i a Versailles, per 
exemple). 

 

 

L’avaluació de l’experiment sobre la gratuïtat d’accés, una tarda a la setmana (de 
18h a 21h), per als joves de 18 a 26 anys, realitzada per CRÉDOC i Sciences Po Paris, 
a petició del Louvre, mostra que la mesura ha estat molt ben percebuda, sobretot 
perquè s’adreça a tots els joves i no només als estudiants. Associada a la franja horària 
nocturna, ofereix als joves un context privilegiat per a unes visites més disteses. La 
gratuïtat nocturna afavoreix la integració del museu en les pràctiques de sortides de 
vespre dels joves, i permet d’engrescar aquells que no visitariesn per si sols. Malgrat 
un impacte limitat sobre la democratització de la freqüentació, aquesta mesura 
exerceix un atractiu sobre les noves generacions. 

La mesura ha comportat un fort creixement dels visitants joves després de les 18h, 
s’ha multiplicat per quatre al Musée d’Orsay, i per cinc al Centre Pompidou.  

La proporció de visitants entre 18 i 25 anys ha augmentat entre els visitants d’aquesta 
franja horària, arribant a quasi un 45% a Orsay i al Pompidou, i a una mica més del 60% 
al Louvre. 

Font: Maresca, B. (2008) ‘La nocturne gratuite, un bon plan pour les jeunes et pour 
les musées’. Crédoc. Consommation et Modes de Vie, núm. 215, octubre de 2008. 
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4.4. Impacte de la gratuïtat d’accés el 1er diumenge de cada 
mes. 
 

4.4.1. L’experiència del Louvre (1996-2006). 
 

Des de l’any 1996, el Louvre segueix una política tarifària de gratuïtat limitada, basada 
principalment en la gratuïtat d’accés per a tothom el primer diumenge de cada mes, 
tot i que també ofereix altres mesures orientades específicament a les categories de 
públic considerades prioritàries.  

 

 Els primers anys de funcionament de la gratuïtat d’un diumenge al mes van ser 
avaluats intensivament, ja que cal recordar que el Ministeri de Cultura va plantejar la 
iniciativa com un experiment de dos anys del qual desitjava avaluar-ne l’impacte. 
Aquesta avaluació va permetre transformar aquesta experiència, a partir de l’any 
2000, en un règim definitiu per a tots els museus nacionals i els monuments històrics 
de França. 

 

El servei cultural del Louvre es va encarregar de l’avaluació, un estudi a gran escala 
que va permetre un anàlisi de l’evolució de l’impacte de la mesura en el temps: 23.600 
qüestionaris, en 9 llengües, recollits la meitat els diumenges de pagament i l’altra 
meitat els diumenges gratuïts, durant un període de temps de 5 anys; i una combinació 
de diferents mètodes d’avaluació amb recomptes, sondejos, una enquesta qualitativa i 
observacions in situ, el. Fourteau (2001, 2007), el seu responsable, explica amb detall 
els resultats de l’estudi, els quals mostren una diferència considerable entre els 
diumenges de pagament i els gratuïts. Segons l’autor, “la gratuïtat és, sens dubte, 
l’instrument més potent que existeix a la disposició de les polítiques culturals”.  

 

Els principals resultats de l’avaluació (1996-2000) són: 
 

1. La gratuïtat comporta un increment de la freqüentació massiu i durable.  

El nombre total de visitants creix un  60% en cinc anys, amb una mitjana de 27.452 
visitants els diumenges gratuïts i de 17.069 visitants els diumenges de pagament. 

 

Efecte muliplicador de la gratuïtat sobre els volums de visitants. (nombre mitjà de visitants per 
diumenge, sense comptar els menors de 15 anys). 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 Mitjana 96-00 

Diumenge de 
pagament (DP) 

16.229 16.216 17.462 17.353 18.048 17.069 

Diumenge gratuït 
(DG) 

27.712 25.150 25.978 29.434 29.336 27.452 

Ratio multipli-
cador DG/DP 

1,7 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6 

Font: Observatoire permament des publics (ISC/ARCMC/Musée du Louvre, 1996-2000) 
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2. L’arrelament nacional del museu s’amplia considerablement.  

Entre els visitants, els francesos són 2,3 vegades més nombrosos els diumenges 
gratuïts, i els residents d’Ile-de-France es multipliquen per 3,1. El nombre de visitants 
estrangers només es multiplica per 1,2.  

El diumenge gratuït és l’únic dia del mes en que el públic nacional és majoritari,  quan 
representa el 54% dels visitants, en comptes del 37,5% dels diumenges de pagament i 
del 28% d’altres dies.  

Durant el primer any de funcionament de la mesura el volum de visitants francesos es 
va quasi triplicar, per després estabilitzar-se al voltant del doble de visitants. 

 

3. El coneixement de la gratuïtat és condició prèvia indispensable a que aquesta 
produeixi un efecte.  

La presència de visitants els diumenges gratuïts està fortament relacionada amb el 
coneixement de la gratuïtat. 

La notorietat de la mesura entre els visitants francesos té dos moments màxims, el 
primer l’any 1996, quan es va anunciar el seu llançament al Louvre, i l’altre l’any 
2000, quan es va anunciar la seva extensió al conjunt de museus nacionals. La menor 
notorietat entre aquests dos moments coincideix també amb un menor impacte de 
visitants.  

Això fa pensar, segons Fourteau, que una comunicació institucional forta, d’abast 
nacional i contínua, incrementaria l’efecte de la mesura. 

 

4. La incitació de la visita, en especial de visitar per primer cop, és l’efecte més 
gran de la gratuïtat.  

Un 45% de visitants francesos informats de la gratuïtat van declarar que no haurien 
vingut sense aquesta mesura. Això representa uns 4.990 visitants de mitjana cada 
diumenge gratuït.  

Entre els visitants francesos informats, un 50% dels empleats/obrers, un 50% dels 
artistes i artesans, un 46% dels quadres superiors, i un 44% de les professions 
intermitges diuen que no haurien visitat sense la gratuïtat. 

Si es considera la distància geogràfica, la proximitat geogràfica mostra una major 
reactivitat a la gratuïtat. 

Aquest efecte d’incitació perdura en el temps, ja que només s’ha atenuat feblement 
en 4 anys (un 50, 5% de visitants francesos l’invocaven el 1999, i encara un 44,5% el 
1999). 

Aquest “disparador”, que incita tant a la primera visita com al retorn, està vinculada a 
una percepció de la gratuïtat com a “regal”, segons l’anàlisi qualitatiu. 

 

5. La gratuïtat afecta totes les categories socioprofessionals i totes les edats, ja 
que el nombre de visitants de totes elles s’incrementa.  

Tots els indicadors de democratització són positius: el nombre de visitants de la regió 
parisina sorgits de les categories altes s’ha multiplicat per 2,6 ; el de les professions 
intermitges per 2,8; el dels empleats/obrers per 3,1; el dels estudiants per 4,5; i el de 
les famílies per 3,4).  

Les dades mostren que si bé la gratuïtat beneficia a tothom, l’utilitzen més aquells als 
que la mesura anava especialment destinada.  
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El repartiment dels que visiten per primera vegada segons les categories 
socioprofessionals mostra les desigualtats culturals i la facultat de la gratuïtat de 
reduir-les. Segons Fourteau, cal avaluar la gratuïtat en la seva capacitat de suscitar 
una primera visita. 

 

Composició socioprofessional dels visitants francesos que visiten per primera vegada.  

Primeres visites Quadres superiors Professions intermitges Empleats / obrers 

Diumenge de pagament 18% 29% 53% 

Diumenge gratuït 18% 25% 57% 

Font: Observatoire permament des publics (ISC/ARCMC/Musée du Louvre, 1996-2000) 

 
Nombre mitjà dels visitants francesos que visiten per primera vegada (acumulats 1996-2000).  

Primeres visites Quadres superiors Professions intermitges Empleats / obrers 

Diumenge de pagament 145 240 425 

Diumenge gratuït 270 370 850 

Relació x 1,85 x 1,55 x 2 

Font: Observatoire permament des publics (ISC/ARCMC/Musée du Louvre, 1996-2000) 

 

Però l’impacte de la gratuïtat més fort es troba en el públic jove, siguin alumnes o 
estudiants. L’augment del nombre de visitants en aquest públic puja 3,3 vegades de 
mitjana nacional. Aquest nivell record d’afluència de joves s’observa sigui quin sigui 
l’origen geogràfic. Els joves parisencs es multipliquen per 4,9, els de la regió d’Ile-de-
France per 4,2; els de províncies per 1,9; i en en els joves estrangers per 1,7. 

 

 Nombre mitjà de visitants joves, alumnes i estudiants (acumulats 1996-2000) 

 Paris Regió parisenca 
excepte París 

Altres regions de 
França 

Primeres visites 
total França 

Diumenge de pagament 280 290 550 365 

Diumenge gratuït 1.370 1.230 1.070 1.295 

Relació x 4,9 x 4,2 x 1,9 x 3,5 

Font: Observatoire permament des publics (ISC/ARCMC/Musée du Louvre, 1996-2000) 

 

El diumenge gratuït és també el dia del mes on hi ha una proporció més gran de joves 
de la franja d’edat 15-25 anys. Els joves francesos passen del 18% dels visitants els 
diumenges de pagament al 25,5% els diumenges gratuïts. 

Segons Fourteau, tots els elements confirmen que és l’eliminació de les tarifes, del fre 
econòmic, el que predomina en aquesta franja d’edat, i que el desig de visitar museus 
no està satisfet en el marc de les polítiques tarifàries actuals. 

Pel que fa a les famílies acompanyades de fills menors de 15 anys, l’impacte és 
considerable, ja que es doblen les famílies que venen de les províncies. Un 44% de 
famílies que altrament no haurien visitat el Museu ho fan els diumenges gratuïts. 

Els diumenges gratuïts, la meitat dels adults francesos venen amb infants. 
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Nombre mitjà de visites amb infants menors de 15 anys per jornada (acumulats 1996-2000) 

 Paris Regió parisenca 
excepte París 

Altres regions de 
França 

Entre setmana 120 230 410 

Diumenge de pagament 270 590 590 

Diumenge gratuït 1.060 1.840 1.160 

Relació x 3,9 x 3,12 x 1,96 

Font: Observatoire permament des publics (ISC/ARCMC/Musée du Louvre, 1996-2000) 

 

6. La gratuïtat fidelitza.  

Un terç dels visitants procedents de la regió parisenca interrogats un diumenge gratuït 
ja havien visitat un diumenge gratuït precedent. Els més assidus del diumenge gratuït 
són els visitants solitaris, els jubilats, les professions intermitges i els artistes. 

Segons Fourteau, quan la gratuïtat és excepcional estimula la visita, i quan és regular, 
fidelitza el visitant. I és en aquest doble moviment que es juga l’eficàcia de la mesura, 
i que s’hauria d’avaluar l’experiència francesa. 

Amb aquesta mesura, l’autor considera que a França s’està formant un gran viver de 
visitants per al futur. 

 

  Al cap de 10 anys d’introducció de la mesura, dades proporcionades pel Ministeri 
de Cultura (relatives al 2006) confirmen que l’impacte positiu de la gratuïtat segueix 
vigent.  
 

Dades de freqüentació global 2006: 

Actualment el Louvre és el museu més visitat del món. El 2006 va rebre 8,35 milions de 
visites, prop del doble de les visites del British Museum a Londres o del Metropolitan 
Museum of Art de Nova York.  

Des de l’any 2001 el nombre de visites ha crescut un 60%. Aquest augment de l’assistència 
és comparable o superior a la dels grans museus britànics i americans en el mateix període.  

El turisme és majoritari entre els visitants (l’any 2006 els turistes van constituir el 67% de 
les visites, i el 84% de les visites de pagament), però el nombre de visitants francesos 
també ha crescut fortament des del 2002 (2,7 milions de visitants, uns 800.000 visitants 
extres en cinc anys), gràcies a una política d’esdeveniments i tarifes adaptades.  
 

Dades de freqüentació gratuïta 2006: 

Durant l’any 2006, un 32% de les visites del Louvre van ser gratuïtes. Aquesta gratuïtat 
d’accés està pensada per arribar a totes les categories socials, i en particular als joves.  

La composició de les visites gratuïtes és la següent: 
- Un 53% són visitants de menys de 18 anys i alumnes en visites escolars. 
- Un 20% són visitants dels diumenges gratuïts i altres jornades especials, quan l’accés és 

gratuït per a tothom. 
- Un 27% són visitants adults de categories exemptes de pagament: aturats, artistes, 

estudiants d’art, discapacitats, i joves de 18-25 anys en els divendres nocturns). 

Més de 100.000 joves van beneficiar-se de l’accés gratuït en l’oferta nocturna dels 
divendres. Més de 59.000 visitants es van beneficiar de la gratuïtat dels esdeveniments 
especials (14 de juliol, Nit Blanca, Nit dels Museus) i dels dies festius.  
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La política de gratuïtat i tarifes amb descomptes beneficia sobretot els visitants francesos. 
Només un 30% dels visitants francesos paguen la tarifa complerta, contra un 84% dels 
estrangers. 
 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication, Projet d’experimentation pour la 
gratuité des musées, 23 d’octubre de 2007. 

 
 

4.4.2. L’experiència del conjunt de museus i monuments nacionals 
(2000-06).  
 

També ha estat avaluada l’experiència de l’accés gratuït el primer diumenge de cada 
mes al conjunt de monuments nacionals, introduït l’octubre de l’any 1999, i al conjunt 
de museus nacionals, introduït el gener de l’any 2000. El Département des études et 
de la prospective (DEP) va encomanar l’avaluació dels museus a l’Institut ISL, i el 
Centre des Monuments Nationaux va encarregar l’avaluació dels monuments a 
l’empresa Plein Sens. A més, el DEP, amb l’objectiu de situar els resultats obtinguts en 
un context més ampli, va realitzar també una enquesta omnibus sobre el coneixement 
i l’ús de les mesures tarifàries en una mostra representativa de la població francesa.  

 En el període d’abril a juny de l’any 2000: una enquesta a 2.051 persones als museus, la 
meitat en diumenges gratuïts i la meitat en diumenges de pagament. 

 Durant el període d’octubre de 1999 a maig de 2000: un qüestionari auto-administrat 
als visitants residents a França, del que es van obtenir 3.349 respostes.  

 Durant el juny de 2001: es van enquestar 4.000 persones representatives de la població 
francesa, de més de 18 anys, en el marc d’una enquesta omnibus. 

 

Octobre i Rouet (2002) examinen els resultats i les dades recollides sobre l’impacte 
d’aquesta mesura de gratuïtat en el volum de visites, i els comportaments dels 
visitants, i reflexionen sobre quines barreres la gratuïtat suprimeix i quines no.  

 

1. Un impacte important sobre el volum de visitants. 

Segons els autors, l’impacte de l’accés gratuït els primers diumenges de mes sobre el 
volum de visitants dels museus nacionals és molt clara: més d’un milió i mig de visites 
gratuïtes en total. Si es descompten les visites gratuïtes del Louvre, on la gratuïtat ja 
és una “rutina”, i alguns diumenges que no es poden comparar amb els de l’any 1999 
(perquè eren dies de festa o hi havia vagues), la freqüentació dels primers diumenges 
va progressar un 66% l’any 2000 en relació a l’any 1999, gràcies a la introducció de la 
gratuïtat. Aquestes dades confirmen d’entrada la importància quantitativa de 
l’increment de visitants. 
 

Nombre de visites dels diumenges gratuïts en 30 museus nacionals 

 2000 2001 

Freqüentació total 900.366 837.941 

Freqüentació dels primers diumenges comparables 
amb els de 1999 (excepte el Louvre) 

487.508 457.205 

 2000-1999 2001-1999 

Progressió de la freqüentació +66,7% +56,4% 

Font: Les tarifs de la culture (DEP, Ministère de la culture et de la communication, 2002) 
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De tota manera, els efectes de la gratuïtat sobre el volum de visitants no són iguals a 
tots els museus. Varien de forma important segons la mida i la notorietat de cadascun. 
Menys de la meitat dels museus van rebre un creixement dos vegades superior a la 
mitjana (134% l’any 2000 i 112% l’any 2001). L’efecte de la gratuïtat es mostra més 
important, globalment, en els museus que tenen el nombre de visitants més baix, i que 
estan situats a les províncies i la regió parisenca (exceptuant París). Els nou “grans 
museus” (a part del Louvre) van registrar un creixement de “només” el 61% el 2000 i 
del 42% el 2001. 
 

En els 35 monuments nacionals que registren al voltant del 70% del volum total de 
visitants, es va observar, en el període octubre 1999 - maig 2000 un creixement del 
71,5% del nombre de visites els diumenges gratuïts, en relació als diumenges 
corresponents de l’any anterior. Amb una forta variabilitat, però, entre un mes i un 
altre. Extrapolant aquestes dades, això representaria uns 130.000 visitants extres pel 
conjunt de museus nacionals. 

 

A l’hora de valorar els volums de visitants, cal tenir en compte l’efecte de 
transferència, és a dir, d’aquelles persones que desplacen la visita d’un dia de 
pagament a un dia gratuït. Són persones que coneixen la gratuïtat i que ja tenien 
prevista una visita. Aquest efecte concerneix al 35% dels visitants dels diumenges 
gratuïts als monuments i al 33% dels museus. 
 

Sis anys després d’introduïr aquesta política, l’impacte de la gratuïtat del primer 
diumenge de mes sobre el volum de visitants encara perdura, com mostren dades 
recents aportades pel Ministeri de Cultura (a sota).  
 

Dades de freqüentació 2006. Durant l’any 2006, els museus nacionals francesos en 
conjunt van rebre prop de 20,6 milions de visites, un 32% de les quals van ser visites 
gratuïtes. Les entrades gratuïtes representen el 37% del total de visites al conjunt dels 
museus de França. Alguns exemples concrets mostren els bons resultats de la gratuïtat: 
- El Musée National d’Archéologie –Château de Saint-Germain-en-Laye. Aquest museu va 

rebre l’any 2006 60.165 visites gratuïtes, sobre una assistència global de 78.250 
visitants. Els menors de 18 anys són un 62% de l’assistència gratuïta. 

- El Musée National du Moyen-Age, va rebre l’any 2006 una mitjana de 2.273 visites els 
diumenges gratuïts contra una mitjana de 1.015 visites els diumenges de pagament. El 
nombre de visites els diumenges gratuïts ha estat estable des de l’any 2000. 

Font: Ministère de la Cuture et de la Communication, Projet d’experimentation pour la 
gratuité des musées, 23 d’octubre de 2007. 
 

Segons el Ministeri, es confirma que la gratuïtat limitada té un efecte d’incitació fort. 

 

2. Un impacte sobre la composició sociodemogràfica dels visitants: ampliació i 
diversificació. 

De l’anàlisi dels resultats de les enquestes, Octobre i Rouet (2002)  dedueixen les 
següents característiques dels públics dels diumenges gratuïts (per comparació amb els 
diumenges de pagament): 

• Els adults de fins a 50 anys són els principals beneficiaris de la mesura, en 
detriment dels menors de 20 anys. 
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• Els visitants que formen part de la població activa són molt més nombrosos en els 
museus, els diumenges gratuïts, que en els monuments.  

• El nivell educatiu es un factor discriminant en l’atracció de la gratuïtat. Tenir el 
batxillerat augmenta la probabilitat de visitar en diumenge gratuït, però la 
gratuïtat atrau menys a les persones que tenen estudis superiors. 

• Els diumenges gratuïts troben, tant als museus com als monuments, una nítida 
sobrerepresentació dels empleats i una subrepresentació dels quadres superiors i 
de les professions intel·lectuals i liberals. La proporció d’obrers és feble però 
augmenta en els museus (4% els diumenges gratuïts contra un 2,5% els diumenges 
de pagament) i en els monuments (2% contra 0,5%). A més, els estudiants amb el 
pare obrer o empleat són, en valor absolut, bastant més nombrosos. La diferència 
de representació de les professions intermitges és feble en els museus i quasi nul·la 
en els monuments. 

• Els visitants dels diumenges gratuïts són més sovint locals: els visitants dels 
monuments resideixen més sovint a menys de 20 km i menys sovint a més de 100 
km. Pel que fa als museus, si globalment els visitants dels diumenges gratuïts 
venen una mica més de l’exterior del departament (on s’hi pot llegir el pes de 
l’atracció dels museus parisencs sobre l’Ile-de-France-), els museus d’Ile-de-France 
i de províncies veuen créixer significativament la proporció de visitants locals. 

• En quant a la forma de visita (sol, en família, o en grup), res diferencia els visitants 
dels monuments en diumenges gratuïts o de pagament (només venen sols un 7%). Al 
contrari, als museus s’observa en els diumenges gratuïts una proporció una mica 
més forta dels visitants que visiten sols o en família, per oposició als que venen en 
grup o amb amics. 

Les categories de la població més respresentades en els diumenges gratuïts que en els 
de pagament són, per als museus, els joves i les famílies amb més de tres infants, 
certes categories socioprofessionals –en particular els empleats- i, en menor mesura les 
professions intermitges. Per als monuments, els que tenen entre 20 i 49 anys. 

Existeix, per tant, segons els autors, una diferència real entre el públic dels 
diumenges de pagament i el dels diumenges gratuïts. Aquest darrer té, en general, 
un nivell educatiu inferior, i sobretot més jove, amb una presència més forta 
d’empleats i d’obrers. Aquests resultats confirmen els observats al Louvre des de 
1996. 

Des del punt de vista sociodemogràfic, la gratuïtat aconsegueix tant una ampliació 
notable dels públics com una diversificació real, tot i que limitada. L’estructura 
sòciodemogràfica dels públics no queda transformada, però sí que s’atenuen les 
diferències socials.  

D’acord amb Octobre i Rouet, una mesura que incita però que no està dirigida espe-
cíficament als públics prioritaris té uns efectes limitats. Unes modificacions de més 
gran amplada només poden venir d’evolucions estructurals de la població, alimentades 
per exemple per un fort desenvolupament demogràfic, un augment del nivell educatiu, 
l’allargament de la durada dels estudis, la reducció de l’horari laboral, etc. 

 

3. Canvis en la forma de visitar museus: els que visiten per primera vegada. 

Sembla un fet sorprenent que la proporció de persones que visiten per primera vegada 
és menor els diumenges gratuïts que els diumenges de pagament, tant als museus com, 
sobretot, als monuments nacionals: el 57% dels visitants d’un monument un diumenge 
gratuït el visiten per primera vegada, mentre que són un 64% els diumenges de 
pagament. En els museus, els que visiten per primera vegada representen una mica 
menys, en proporció, que els dels diumenges de pagament (28% contra 30%).Segons 
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Octobre i Rouet (2002), aquest resultat s’explica pel fet que (i és molt acusat en el cas 
dels monuments) la gratuïtat atrau els que resideixen a prop, i aquesta proximitat 
augmenta la probabilitat que ja hagin fet una altra visita abans. Cal recordar, 
tanmateix, que el nombre absolut de primers visitants augmenta en volum d’un 60 a 
un 70% de mitjana els diumenges gratuïts, en relació als diumenges de pagament. La 
gratuïtat, per tant, té tant un factor de redescoberta com de descoberta, i afavoreix la 
familiarització amb les institucions culturals. 

Els resultats mostren una diferència entre París i les províncies, explicable per la 
riquesa de l’oferta, que fa que París atregui proporcionalment més primers visitants. 
Pels visitants que es desplacen de lluny, la seva sensibilitat a la gratuïtat és més feble. 
Només un 11% declaren que no haurien visitat sense la gratuïtat. 

Dels que visiten per primer cop, només un 63% estan al corrent de la gratuïtat, contra 
un 75% dels altres visitants en diumenges gratuïts que no són primers visitants. 

 

4. Canvis en la forma de visitar museus: els que redescobreixen, els que reprenen 
la pràctica de visitar, els que repeteixen. 

La gratuïtat sembla afavorir la represa de la pràctica de visitar sobretot en els 
monuments. L’11% dels visitants d’un monument un diumenge gratuït afirmen que 
visitaven per primer cop un museu o un monument des de feia un any (contra un 8% els 
diumenges de pagament).  Aquesta renovació de la pràctica s’inscriu en un seguit 
d’altres visites per un 14% dels visitants, i pel 8% només havien visitat una vegada en el 
passat en els dos darrers anys. En els museus és el contrari, la gratuïtat juga un paper 
més aviat de tornar a fer una visita antiga (un visitant de cada sis la darrera visita 
s’havia fet fa més de cinc anys, i per un visitant de cada quatre, feia més d’un any), o 
d’aprofundir visites recents, ja que un 40% de les visites precedents daten de fa menys 
de sis mesos. 

Aquestes motivacions són diferents segons la mida i la notorietat del museu. En els 
grans museus parisencs, on l’oferta variada és abundant, la gratuïtat augmenta la 
freqüència de la visita. Al Louvre, el diumenge gratuït ha estat l’ocasió d’una segona 
visita en un any per tres quartes parts de les persones que ja el coneixien.  Pels altres 
museus parisencs, quatre visitants de cada cinc en diumenge gratuït havien fet una 
altra visita en els darrers cinc anys. Set visitants de cada deu al Louvre, i la meitat 
dels visitants al museu d’Orsay, en diumenge gratuït, estaven fent al seva tercera 
visita (o més), és que és un bon senyal de familiarització amb aquests museus. En els 
museus d’Ile-de-France, la gratuïtat afavoreix el retorn dels visitants que havien visitat 
el museu ja feia temps (sis de cada deu havien visitat feia més de cinc anys). 

A províncies s’observen dos fenòmens: la gratuïtat d’un diumenge al mes permet als 
visitants recents de familiaritzar-se encara més amb el museu, de tornar-hi en el 
mateix any, però també afavoreix el retorn dels visitants més antics ja que més d’un 
terç no havien visitat des de feia deu anys o més. 

La mesura de gratuïtat té un poder de fidelització important. En els museus, el 30% 
dels visitants dels diumenges gratuïts i el 23% dels visitants dels diumenges de 
pagament ja s’han beneficiat de la gratuïtat com a mínim en una visita prèvia.  En els 
monuments ho han fet el 19% dels visitants dels diumenges gratuïts i l’11% dels 
visitants dels diumenges de pagament.  

 

5. Canvis en la forma de visitar museus: despeses dels visitants. 

En els diumenges gratuïts als museus es constata una forta demanda de material 
imprès d’acompanyament. 6 de cada 10 visitants utilitzen un suport a la visita, amb 
molta preferència per les ajudes gratuïtes. Més de la meitat utilitzen trítpics gratuïts, i 
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cal subratllar que aquests són més utilitzats per les persones que ja coneixen el museu 
amb anterioritat i els han descobert en una visita prèvia. 

Els visitants dels diumenges gratuïts no utilitzen gaire els mitjans de pagament. Les 
àudio-guies de pagament són dues vegades menys utilitzades que els diumenges de 
pagament. Segons els autors, és com si tota la visita és fes al marge de tota transacció 
mercantil. Als monuments passa el mateix. 

Els visitants dels diumenges gratuïts tampoc fan despeses a les botigues després de la 
visita, Als museus, més de tres quartes parts dels visitants no fan cap compra. El quart 
restant sí que fa compres però menys que els visitants dels diumenges de pagament. 
Les compres que fan són menys diversificades i no s’escullen els productes més cars. 

 

6. El coneixement de la mesura de gratuïtat. 

El coneixement de la mesura de gratuïtat el primer diumenge de mes entre la població 
francesa és del 35% per als museus i del 25% pel que fa als monuments. És un nivell 
comparable al de la part de la població que visita un museu a l’any (33%) o un 
monument (30%).Octobre i Rouet consideren aquestes dades força remarcables donada 
la poca comunicació que s’ha fet de la mesura més enllà de l’anunci inicial i 
l’exposició pública dels primers resultats.  

Les enquestes mostren que el coneixement és més gran entre les persones més grans, i 
també com més ben situades estan econòmicament les persones, o més alt és el seu 
nivell d’estudis. També influeix el fet de residir en una ciutat de més de 100.000 
habitants. El coneixement de la mesura respon, per tant, als determinants 
sociodemogràfics habituals, i en tant que la comunicació ha estat feble, la sensibilitat 
prèvia és determinant en la percepció de la informació.  

Octobre i Rouet, en funció del coneixement de la mesura i l’existència o no d’un 
projecte de visita, distingeixen un conjunt d’efectes que s’ajunten: 
- Un efecte d’atracció sine quan on: “sense la gratuïtat no hauria vingut”. 
Concerneix un 36% dels visitants als monuments i un 9% als museus. 
- Un efecte de transferència: de desplaçament de la visita que estava prevista per un 
dia de pagament. Concerneix a un 35% dels visitants als monuments, i un 33% als 
museus.  
- Un efecte d’oportunitat: per als visitants que, coneixent la gratuïtat i tenint ja un 
projecte de visita, haurien vingut igualment el mateix dia, fos gratuït o no. Concerneix 
a un 29% dels visitants als monuments i a un 58% als museus.  
- Un efecte de ganga: per aquells visitants que ignoraven la gratuïtat i se’n beneficien 
sense haver-la buscat. Un 59% dels visitants als monuments i un 28% als museus.  
- Un efecte de prórroga: que consisteix a evitar les visites els diumenges gratuïts per 
evitar les congestions. Concerneix a un 20% dels visitants dels diumenges de pagament 
als museus, i un 13% als monuments. 
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4.5. Les percepcions del públic sobre la gratuïtat. 
 

4.5.1. Les percepcions dels visitants del Louvre. 

 

En el marc de l’avaluació de l’experiència de gratuïtat del Louvre, Hana Gottesdiener 
va realitzar l’anàlisi qualitatiu amb entrevistes en profunditat a individus i grups de 
visitants per comprendre la percepció que aquests tenien de la gratuïtat, les seves 
motivacions i la conducta durant la visita. Forteau (2007), a partir dels resultats 
d’aquest estudi, extreu conclusions sobre el modus operandi de la gratuïtat utilitzant 
l’anàlisi antropològic de la circulació d’objectes en totes les societats: els que es 
venen, els que es donen i els que es transmeten.  

 

La gratuïtat en el context de venda: l’excepció, l’ocasió. 

En la primera de les formes d’intercanvi, la dels objectes o serveis que es venen, la 
gratuïtat té un lloc dins el sistema mercantil com a categoria d’excepció dins de 
política tarifària (la tarifa a preu zero), que es manifesta de dues formes: com a 
excepció per a unes categories de públic, o perquè està lligada a esdeveniments 
concrets (un dia gratuït, una nit blanca, etc.).  

Els tres arguments a favor del pagament per accedir al museu no han canviat des de fa 
molt de temps: el pagament selecciona el públic, protegeix les obres i enriqueix la 
institució. “Importa qui entra al museu”; “alguns visiten el museu com si passegessin 
per una gran superfície”. La gratuïtat, en canvi produiria un “efecte de ganga”, 
atraient a persones que s’ho poden pagar i per tant són uns “aprofitats”, “que 
abusen”. Ja que els pobres no només no vindrien, sinó que no tenen el nivell de 
cultura necessari per treure profit de la visita. Aquests són arguments freqüentment 
utilitzats pels responsables culturals o pels sociòlegs, i compartits per alguns visitants, 
sobretot pels que paguen. 

En canvi, els visitants en dies gratuïts veuen les coses diferents. Molts venen per 
primer cop, i no dubten a reconèixer que la jornada de gratuïtat  constitueix per a ells 
l’”ocasió”, “el plus que els fa ganes d’anar-hi”, “el peu a l’estrep”. Molts testimonis 
reconeixen la barrera del pagament i expressen sentiments de penúria financera: “És 
massa car d’anar al museu, és massa car cultivar-se” (venedora); “Una família de 
quatre persones, més el desplaçament és massa car” (mare amb nens). Es tracta de 
persones que declaren haver visitat el museu perquè era gratuït, el que desmenteix 
l’anàlisi tradicional que les persones no visiten per manca d’interès. Una visitant 
administradora de professió en fa l’anàlisi econòmica: “El preu dels museus i 
exposicions ha esdevingut massa car. Els preus han augmentat en el mateix moment 
que el poder de compra de la gent ha començat a baixar”. La gratuïtat d’un dia en 
aquest context econòmic és “una oportunitat”. 

Però la capacitat d’entrar sense pagar no és motiu suficient per decidir visitar. També 
és palpable que l’alliberament del pagament fa la visita més atractiva i festiva, sense 
la forta limitació moral d’haver de justificar la despesa: “El fet que sigui gratuïta 
ajuda, ja que no cal preocupar-se” (estudiant); “Si gastés diners, no penso que tingués 
temps d’asseure’m, només voldria veure” (estudiant); “Pagar, i a canvi cal veure, 
veure, veure...” (controlador d’obres). El pagament és per alguns un obstacle al plaer i 
la qualitat de la visita, i això passa especialment en les primeres visites, que 
condicionen les ganes de tornar. Amb l’entrada gratuïta “es pot estar més relaxat” 
(metge), “perdre el temps” (estudiant), “ser més lliure” (gerent inmobiliari). 
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Així, alguns visitants mostren una forta sensibilitat al preu, en particular les categories 
populars, les famílies i els estudiants. Però quan el pagament no és un fre a la visita, la 
despesa crea l’obligació d’imposar-se un recorregut intensiu, el que porta a la fatiga. 
Amb la gratuïtat, en canvi, hom troba la llibertat. La visita al museu esdevé un 
exercici de descoberta, de l’experiència de mirar. “Es veu tota la felicitat de mirar”; 
“Deixar-se anar i mirar”; “Al sortir he trucat als meus pares, tinc la impressió de tenir 
4 anys”. 

 

La gratuïtat com a donació: reconeixement i deute. 

La segona de les formes d’intercanvi és la de la donació d’objectes o serveis que no 
passen pel mercat. Quan l’Estat decideix reintroduir un dia de gratuïtat al mes i vol 
adreçar “un signe fort per fer comprendre que la cultura s’adreça a tots” (Douste-
Blazy, 1995), es pot veure com una crida feta a la població sencera per sentir-se 
destinatària d’una donació. Segons els antropòlegs, la donació reprodueix una relació 
de reconeixement, de subordinació i de deute, una relació que no acaba mai de lligar 
el donatari al donant, i que confereix el poder a aquest darrer. Contràriament a 
l’objecte comprat, que és distanciat del seu propietari anterior, l’objecte donat hi 
continua vinculat pel sentiment de deute del que l’ha rebut, i que no pot esperar 
d’equilibrar sinó és per una contra-donació del mateix valor. 

Els visitants que han respost a la gratuïtat i han visitat el museu, es reconeixen com a 
destinataris d’una donació? La seva reacció inicial és el plaer de rebre una invitació 
acollidora, que porta en retorn al gest de visitar. L’acceptació és facilitada pel fet que 
la invitació s’adreça a tothom i què hi haurà multituds: “El que més m’ha emocionat és 
que tinc la impressió que se’m fa un regal, a mi i a milers de persones”. La donació 
com a reclam treu la seva força de la gratitud del destinatari junt amb el 
reconeixement del valor del que s’ofereix: “Ens oferiu la possibilitat d’educar-nos 
gratuïtament... estem obligats a anar-hi”. Davant de les preocupacions de la vida 
diària, s’accepta el poder del govern i de la institució cultural de recordar els valors: 
“Això humanitza, el museu”; “La cultura és important, perquè tenim tendència a 
tornar a la barbàrie”, etc. 

A la vegada excepcional i regular, però no permanent, la gratuïtat d’accés un 
diumenge al mes actua com una crida, estimula i fidelitza alhora al visitant. Poder-hi 
tornar obre la perspectiva d’un projecte a construir, entenent que “cultivar-se” és un 
procés que demana el seu temps: “si el sistema es manté gratuït, és evident que hi 
tornaré... i s’hi va a aprendre”; “un diumenge per mes, hom hi pensa, i per tant es 
prepara”. S’hi troba l’acceptació del deute que impulsa a respondre per una contra-
donació del mateix valor, sota la forma de la decisió d’instruir-se: “Això em dona feina 
per com a mínim 8 visites”. La gratuïtat com a donació provoca la posada en marxa del 
desig d’accedir a la cultura, decisió consentida, interioritzada, obrint un horitzó de 
progrés personal i recolzant-se sobre un mètode d’apropament: la visita regular al 
museu amb intenció d’estudi. 

Un cop al museu, confrontats amb la dificultat de la visita i d’un aprenentatge solitari: 
“Estem una mica desorientats”; “Ha de ser possible de fer-ho, d’explicar una mica el 
significat de cada obra d’art?”; “Quan vaig al museu hi vaig amb la intenció 
d’aprendre... però el sentit de l’objecte no es pot pas endevinar, em perdo bastant”; 
“Hi ha poc, un autor i un títol...” No n’hi ha prou amb donar pas a l’entrada per 
accedir a les obres. 

 

La gratuïtat en l’esfera del simbòlic 

La tercera de les formes d’intercanvi és per als objectes que no poden ser venuts ni 
donats, que són guardats per a ser transmesos de generació en generació. Són els 
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objectes sagrats. Són els objectes col·lectius i inalienables, que només poden ser 
oferts per al coneixement i el gaudi. La gratuïtat als museus incita als visitants a 
reflexionar sobre el sentit que li dónen, i a prestar-se en particular a una explicació 
col·lectiva. Es pregunten: què tenim en comú, en la nostra relació amb la gratuïtat? La 
gentada que hi ha al Louvre els diumenges gratuïts és una realitat palpable: és l’únic 
dia del mes que el públic nacional és majoritari. Els visitants es meravellen de veure 
“gent de totes les categories socials”, “joves de barriades, també de les províncies, 
pares amb bebés...”. En aquesta multitud el visitant s’hi veu representat i s’alegra de 
fondre-s’hi. Una comunió del públic reunit, sense desigualtats.  

En els dies gratuïts, les nocions de dret i d’igualtat d’accés a la cultura prenen cos, 
sorgeix el debat, la reivindicació del que es deu al ciutadà: “És normal que tothom 
pugui accedir-hi”; “Això posa tothom al mateix nivell, als alts dirigents i a més... a 
nosaltres”; “Això hauria de ser gratuït, com a la Revolució”; “Cal donar a tothom la 
possibilitat d’accedir a l’art i poder evolucionar en l’aprenentatge de la cultura”. Pels 
visitants, la història de França i els tresors artístics van junts. El Louvre és el símbol de 
França i de la cultura, el lloc de transmissió per excel·lència on es cristal·litza la 
identitat nacional, però també el lloc de l’abolició dels privilegis. Les ganes d’igualtat 
reivindiquen una història i un patrimoni que pertany a tots els francesos. L’emotivitat 
és extrema “Tenir el sentiment... aprofitar una mica el que ens pertany”; “Aneu-hi, 
veureu les vostres arrels, veureu el que teniu i que França no s’ha construït d’un dia 
per l’altre!”; “Això permet a la gent sentir una mica que pertanyen a una nació”. 
Aquests són els objectes sagrats, “portadors de valors i d’identitats del que es vol 
assegurar la preservació i el compartir amb les generacions futures”. 

 

4.5.2. Les percepcions dels visitants del conjunt de museus i monuments nacionals. 

 

El Département des Études, de la Prospective et des Statistiques del ministeri de 
Cultura va encarregar la realització d’un estudi qualitatiu a un equip de cinc 
investigadors per comprendre les representacions, els usos i els comportaments dels 
francesos davant la gratuïtat del primer diumenge de cada mes als museus i 
monuments (Gombault et al. 2006, 2007, 2008). 

Què pensen els públics? Com perceben la mesura de la gratuïtat? Quin sentit li donen, 
a la gratuïtat i a la seva experiència viscuda durant la visita? Quin valor atribueixen a 
la visita d’un museu que té l’entrada gratuïta? Existeix una relació entre les 
representacions de la gratuïtat i el valor atribuït als museus i a la seva visita? Per 
respondre a aquestes preguntes es van realitzar 52 entrevistes individuals, 4 
entrevistes de grup, 36 observacions i entrevistes individuals in situ, i un qüestionari 
que va obtenir 580 respostes.  

Les dades es van recollir entre els anys 2002 i 2003, per tot el territori francès i només 
es van estudiar els francesos (es van excloure els turistes). Es va distingir entre la regió 
de París i les altres regions, i entre les zones urbanes i les zones rurals. Es van 
comparar també configuracions tarifàries diferents (diumenges de pagament, 
diumenges gratuïts, Jornades de Patrimoni).  

 

L’anàlisi dels les opinions recollides ha donat tres grans resultats: 
 

1. Pels públics la gratuïtat és secundària en la construcció i realització d’un 
projecte de visita. Segons els autors, està lluny de ser la clau d’entrada de 
l’assistència als museus i monuments, que es troba sobretot en la implicació dels 
individus en l’activitat.  
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La gratuïtat s’associa fortament al preu i al fet de pagar entrada. És pensada com un 
preu que es composa de costos, a la vegada monetaris i no monetaris, com un 
compromís entre sacrificis acceptats i beneficis percebuts. De fet, la supressió del cost 
monetari és susceptible de reforçar la percepció dels altres costos monetaris generats 
per la visita: el desplaçament, els serveis complementaris, etc. i també dels no 
monetaris: el temps, els esforços d’organització, el risc de ser decebut per la visita, 
etc. Els efectes de la gratuïtat previstos pels públics estant estretament associats a la 
seva implicació, ja que el seu impacte depèn molt de l’interès, de l’atractiu que té per 
ells la visita. L’objecte de consum no és la gratuïtat sinó el museu o monument. Pel 
conjunt de públics estudiats, doncs, incloent els visitants habituals que més en treuen 
profit, la gratuitat “no farà venir a ningú o a pocs”, l’estalvi que permet “no és el 
problema”, ja que les barreres a l’entrada són altres.  

Malgrat tot, la gratuïtat no és neutra. Disposa d’un poder metamòrfic sobre la pràctica 
de la visita als museus i monuments que s’exerceix de tres formes: 

- La gratuïtat permet fer pensar en els museus i els monuments, ja que té un efecte 
promocional evident, sobretot si la comunicació és adaptada. 

- Millora l’accessibilitat objectiva (pecuniària) i simbòlica de l’oferta dels museus i dels 
monuments, per a certs segments de visitants, sobretot els joves. 

- Permet que certs visitants ocasionals i habituals visitin més vegades: els que no en 
són hostils per principi i els que no retroben altres barreres, com la disponibilitat en 
termes de temps, per exemple. 

- Canvia els processos de decisió de visitar, els quals semblen més simples, menys 
costosos, i basats en l’assaig i l’exploració experiencial. En això, aixeca les barreres 
psicosocials, que són les que limiten realment l’accés. 

 

2. Les representacions que tenen els públics dels museus i dels monuments 
s’inscriuen globalment en un quadre de referència únic: els llocs són vistos com 
uns bens comuns culturals dins un sistema de mercat, que la gratuïtat ve a 
qüestionar.  

D’una banda, els museus i monuments són considerats com a objectes culturals; de 
l’altra, la gratuïtat posa en evidència la presència d’una relació amb el diner: aquesta 
confrontació remarca un quadre de referència complex dins el qual s’insereixen els 
museus i els monuments. 

Concebuts com uns béns comuns culturals en un sistema de mercat, les museus i els 
monuments es veuen vinculats a normes i codis de visita. El pagament representa  un 
visat d’entrada, un compromís en l’acte de visita i en la valorització d’aquesta. Els 
públics estan doncs ben lluny de compartir la ideologia original de la gratuïtat que 
tenen molts professionals del patrimoni, tant a França com a l’estranger. 

En el marc de referència dominant de l’intercanvi, les reaccions dels públics a la 
gratuïtat són duals: si una majoria de persones rebutja la gratuïtat permanent, 
d’altres, al contrari, havent tingut una experiència positiva de la gratuïtat, poden fer 
evolucionar aquest marc de referència en un doble procés d’aprenentatge de la visita i 
d’apropiació de la mesura de gratuïtat. En efecte, la gratuïtat pot fer viure una 
experiència de visita diferent, més distesa, informal, una experiència col·lectiva 
compartida. 

Així doncs, la gratuïtat es percep de forma equívoca, ambivalent (vista diferent si es 
pensa en el col·lectiu que si es pensa en un mateix), paradoxal en els seus efectes, i 
ambigua en els seus continguts. Un caràcter equívoc que pot ser interpretat com a 
característic de les representacions de la gratuïtat dels bens socials en general dins 
una societat mercantil, i per tant no específica dels museus i dels monuments.  
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L’ambivalència de la gratuïtat localitzada en els discursos: dues configuracions. 

 Registres de discurs 

 La gratuïtat pel col·lectiu i per als 
altres. 

La gratuïtat per un mateix. 

1a configuració: 

Present en 
l’enquesta 
quantitativa, les 
entrevistes durant 
les visites i les 
entrevistes 
individuals. 

Actitud negativa 
(sorgeix sobretot dels visitants 
habituals i ocasionals) 

Repàs de tots els efectes negatius 
(sobretot el risc de desvalorització dels 
museus i dels monuments), i principi 
d’equitat: “els que se n’aprofiten no 
són els pagadors” (els contribuents). 

Actitud favorable només si la gratuïtat 
concerneix a certes categories: famílies 
i persones desafavorides. 

Actitud positiva 
Intenció d’apropiar-se-la. Sobretot si la 
persona té una oportunitat, si té una 
experiència, i si té un interès per la 
visita. 

Els efectes negatius de la gratuïtat són 
ocultats. 

2a configuració: 

Present en les 
entrevistes 
individuals i les 
entrevistes de grup. 

Actitud molt positiva 
(sorgeix dels habituals i ocasionals, i 
dels no visitants). 

La gratuïtat concerneix a tothom. 
Valoritza els museus i monuments. 

No se sent concernit 
(sorgeix sobretot dels no-visitants). 

Li agrada tant visitar museus i 
monuments com quan són de 
pagament. 
(sorgeix dels visitants habituats) 

Font: La Gratuité des musées et des monuments côté publics (DEPS, Ministère de la culture, 2006) 

 

Per altra banda, si bé els públics comparteixen el fet d’associar tots els museus i 
monuments als béns comuns culturals que cal fer accessibles i protegir, aquesta visió 
té, no obstant, representacions plurals. La gratuïtat posa en evidència quatre universos 
de referència en els quals s’inscriuen les opinions dels públics. Aquests universos 
depenen del grau d’implicació en els llocs patrimonials, dels valors, de les 
expectatives respecte a la pràctica, i de la natura i les modalitats de la pràctica. 

- Un univers “sagrat”, en el qual la gratuïtat, considerada com a natural és un principi 
que fa debatre. Els museus i els monuments són percebuts com objectes 
extraordinaris, sagrats, universals, fora de l’entorn de mercat. Els que pertanyen a 
aquest univers són molt sovint favorables a la gratuïtat permanent. 

- Un univers “patrimonial”, on la gratuïtat, molt controvertida, hi apareix com un ideal 
impossible. Els museus i els monuments són considerats béns patrimonials en el sentit 
cultural però també en el sentit econòmic i jurídic, que cal respectar i transmetre. 
Aquí la gratuïtat no és la norma i aixeca una forta tensió entre accessibilitat i 
participació financera. Es produeix una divisió entre la percepció dels museus i 
monuments com a patrimoni, i de la visita com a prestació de serveis. 

- Un univers “de lleure”, que ofereix unes prestacions de serveis en una lògica de 
consum, on la gratuïtat és considerada com una oportunitat. Aquí la dimensió 
ideològica i política està atenuada. Els museus es consideren sobretot com a llocs de 
lleure que ofereixen prestacions de serveis i productes culturals per consumir. La visita 
als museus i monuments està al mateix nivell que altres ofertes de lleure. 

- Un univers “estrany” en el qual la gratuïtat no té sentit, per falta d’interès en els 
museus i els monuments. Aquí la distància entre els museus i monuments i els públics 
és molt important. Els que pertanyen a aquest univers són sobretot els no-visitants, tot 
i que no els inclou tots. No tenen una posició sobre la gratuïtat i se suposa que no té 
cap efecte sobre la pràctica. 
 

Els públics critiquen en general la política de gratuïtat per estar poc adaptada, 
particularment per la manca de coherència (atrau a tothom alhora i crea problemes de 
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congestió i pèrdua de qualitat dels serveis) i la manca de comunicació (publicitat 
insuficient, confusa i poc específica). Però estan dividits respecte a la seva legitimitat, 
objectius i modalitats, com es pot veure a la taula següent: 
 

Representacions de la legitimitat de la gratuïtat en els museus i monuments, i representacions lligades 
a la política de gratuïtat. 

 Representacions de la 
legitimitat de la 
gratuïtat en els museus 
i monuments. 

Representacions lligades a la política de gratuïtat 
dels museus i dels monuments. 

Els fonamentalistes 

Univers sagrat 

La gratuïtat és inherent 
als museus i als 
monuments. 

Una obligació, un deure per un patrimoni col·lectiu. 

Un servei públic. Un útil de democratització cultural. 
La gratuïtat hauria de ser permanent. 

Els moderats 

Univers patrimonial 

 

La gratuïtat dels museus 
i dels monuments és una 
bona cosa però la seva 
realització és delicada. 

Permet reduir les desigualtats socials, però és costosa. 
Cal també mantenir el patrimoni. La gratuïtat s’ha de 
mantenir ocasional. 

És eficaç si és més específica, puntual o dirigida a 
públics prioritaris: és apreciada pels joves (infants, 
escolars, estudiants) i les famílies. 

És eficaç si complementa una política d’educació 
cultural. 

Els oponents 

Univers de lleure 

Els museus i els 
monuments no han de 
ser gratuïts. 

És costosa, ineficaç i laxista. 

Font: La Gratuité des musées et des monuments côté publics (DEPS, Ministère de la culture, 2006) 
 

Els objectius de la política estan mal compresos, i el públic té opinions dividides. 
Perceben la instauració de mesures de gratuïtat com a motivades per la voluntat 
d’augmentar la freqüentació, de fer venir a tothom, al treure el fre econòmic. I 
expressen judicis de valor sobre aquesta voluntat, alguns positius (“obrir els museus i 
monuments a tothom”; “reduir les desigualtats socials”; “fer conèixer la història”) i 
altres negatius (“gratuïtat demagògica”; “un efecte d’anunci”; “una gratuïtat que 
permet fer negoci amb els productes derivats”; etc.) 
 

Les formes de finançament de la gratuïtat també són discutides. Alguns demanen un 
finançament privat (mecenatge, patrocini, fundacions, turisme, productes derivats) 
mentre que d’altres creuen que aquests són perillosos per a l’independència dels llocs 
i prefereixen un finançament públic clàssic pels impostos, sigui per convicció (a una 
mesura col·lectiva li correspon un finançament col·lectiu) o per realisme (vista la 
insuficiència dels altres finançaments). Els partidaris del finançament privat creuen 
fortament, en canvi, que la col·lectivitat no ha de suportar una mesura que beneficia 
només a alguns. 

 

3. L’experiència de la visita gratuïta dels museus i dels monuments pot permetre, 
per certs visitants i en certes condicions, un aprenentatge de la seva visita, així 
com l’apropiació de la mesura de gratuïtat. 

D’entrada, la gratuïtat modifica la percepció dels museus i dels monuments i l’ús que 
se’n fa. Canvia els processos de decisió, ja que la visita gratuïta exigeix menys esforços 
i càlculs, permet assajar en comptes d’avaluar, i suprimeix l’acte de compra 
materialitzat pel pagament. 



 104 

Després, l’experiència d’una visita gratuïta sovint sembla donar lloc a nous projectes 
de visites gratuïtes. Així, l’experiència gratuïta afavoreix l’apropiació individual de les 
mesures de gratuïtat.  

I finalment, durant la seva vivència, la gratuïtat fa viure una experiència de visita 
diferent de la visita de pagament: 

- Modifica els comportaments, esdevenen més distesos, inclús profans, amb variacions 
segons el tipus de lloc i el tipus de gratuïtat. 

- Crea un context de convivència i modifica el lligam social, creant una experiència 
col·lectiva compartida. 

Les representacions negatives de les condicions de visita en un context de gratuïtat no 
són sempre confirmades durant l’experiència real de la visita, que és més bé viscuda 
de manera positiva, més encara quan la gratuïtat com a esdeveniment permet 
“retrobaments comunitaris” al voltant de l’objecte patrimonial. Així, per exemple, en 
el marc de les Jornades de Patrimoni, la gratuïtat és l’ocasió de viure una experiència 
compartida. 

 

Una part dels resultats de l’estudi mostra com la gratuïtat interpel·la el valor dels 
museus i dels monuments, i de l’experiència de la visita, sobre els que pot tenir un 
impacte negatiu, positiu o neutre.  

> Alguns visitants consideren que la gratuïtat de l’entrada desvaloritza o té el risc de 
desvaloritzar els museus i/o l’experiència de la visita. En el pla simbòlic, la gratuïtat 
modifica l’estatus del lloc, al dessacralitzar-lo i banalitzar la visita; en el pla material, 
la gratuïtat és percebuda com l’explicació d’un nivell menor de serveis que transforma 
les condicions de l’experiència amb elements molestos (massificació, públics diferents, 
etc.) 

> D’altres veuen en la gratuïtat un mitjà de valoritzar els museus i l’experiència, en no 
reduir-les a una simple dimensió comercial i en permetre compartir el seu valor 
suscitant experiències compartides. La gratuïtat aporta un valor de bona convivència: 
la gratuïtat crea un lligam social.  

> Per últim, per encara uns altres, la gratuïtat no té cap efecte sobre el valor que 
atribueixen als museus i a la seva experiència de visita. Per aquests, sigui la visita 
gratuïta o no, la intenció de visitar és la mateixa. La gratuïtat no fa canviar el seu 
comportament. 

Són sobretot els visitants habituals, que pertanyen a l’univers sagrat, els que declaren 
que la gratuïtat valoritza els museus i la seva experiència de visita. Són 
majoritàriament els no-visitants els que afirmen que la gratuïtat té un impacte neutre 
sobre ells. Els que pensen que la gratuïtat desvaloritza l’oferta tenen perfils més 
contrastats, s’hi barregen visitants habituals i ocasionals, dels universos patrimonial i 
de lleure. 
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5. Estat d’opinió i experiències als museus catalans. 
 

El context  
 

La  història dels règims d’admissió als museus catalans no ha estat encara estudiada, 
però no sembla que, històricament, hi hagi hagut cap gran debat sobre el tema, a 
diferència d’altres països. Les persones consultades que han fet història dels museus 
(Maria Josep Boronat, Maria Lluïsa Sala, Alicia Masriera, Josep Maria Trullén), no 
recorden haver trobat notícia, en l’origen o la història dels nostres museus, de 
discussions sobre la conveniència de les tarifes o de l’accés gratuït.  

 

Sí que hi ha informació, en les actes de la Junta de Museus, sobre decisions tarifàries, 
entre les que s’hi troben dies de gratuïtat, promocions, o entrades integrades de 
diversos museus –una informació que no ha estat encara recollida ni analitzada en 
conjunt. Es tracta d’informació de tipus general, poc explícita pel que fa a les 
motivacions o als detalls de la seva aplicació, però que permet veure una certa 
tradició de diumenges i dies puntuals gratuïts. 
 

Un exemple de l’any 1902, amb motiu de la creació del Museu d’Arts Decoratives 
(després Museu d’Art Decoratiu i Arqueològic de 1903 a 1906): una setmana després de 
la seva inauguracio, la Junta comunicava en acta l’acord municipal que afectava el 
preu de l’entrada, que no podia ser superior a 1 pesseta, i anunciava l’entrada gratuïta 
els diumenges i dies festius (Garcia 1997, pàg. 426).  
 

En el període de la dictadura franquista, un altre exemple, la Junta va prendre diverses 
mesures en matèria d’accessibilitat i promoció dels museus, entre elles la gratuïtat del 
primer diumenge de mes als museus de Barcelona a partir de 1973, que es va ampliar 
l’any 1975 a tots els diumenges i dimecres tarda (comunicació personal de Maria Lluïsa 
Sala).  

Aquest dies d’accés gratuït, que es van mantenir durant uns deu anys, van tenir una 
molt bona resposta de públic, amb un augment important del nombre de visitants 
respecte els dies de pagament (comunicació personal d’Alicia Masriera). 

 

Fins els anys 1980s la gratuïtat estava encara força extesa, tant als grans museus de 
Barcelona com entre els museus locals arreu del país. En el món local hi havia una 
certa consciència de que l’admissió general havia de ser gratuïta i que es podrien 
aconseguir ingressos a partir de les activitats i dels serveis complementaris. Als anys 
1990s, la idea del pagament es va anar extenent, junt amb la introducció de les idees i 
les pràctiques de gestió i de màrqueting.  

 

La Llei 17/1990 de museus, i el Decret 35/1992 de desplegament parcial de la Llei, 
contenen referències poc precises respecte a la regulació del dret d’entrada. Només 
estableixen que els preus d’entrada, si n’hi ha, no poden desvirtuar la funció social i 
cultural del museu, i que han de ser comunicats al Departament de Cultura, el qual pot 
establir-hi limitacions (articles 12.2 de la Llei i 6.2  del Decret, sobre accés públic). 

 

Actualment, tres quartes parts dels museus tenen l’entrada de pagament. Amb 
l’excepció d’alguns grans museus de Barcelona, i també alguns casos puntuals en 
d’altres indrets del país, la majoria tenen un preu moderat. Molts museus ofereixen 
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accés gratuït o descomptes per a grups específics de públic, i alguns, a través dels 
carnets d’Amic, dels passis anuals, o dels forfaits amb altres museus, redueixen 
substancialment el cost de la visita. 

 

Una quarta part dels museus registrats ofereixen l’entrada gratuïta. Es tracta sobretot 
de museus locals de titularitat municipal. També és coneguda la gratuïtat de les 
exposicions temporals de CaixaForum i La Pedrera, dos centres pertanyents a entitats 
financeres, i l’experiència dels museus de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen un 
dia gratuït al mes, mesura que s’ampliarà a totes les tardes de diumenge a partir de 
l’abril de 2009.  

 

Cal destacar també l’extensió recent de les jornades de portes obertes, en museus tan 
grans com petits. Aquestes jornades, dies puntuals d’accés gratuït, es celebren amb 
motiu de festivitats locals o de celebracions internacionals com el Dia dels Museus, o 
les Jornades de Patrimoni, amb objectius tant d’accessibilitat com, sobretot, de 
promoció dels museus.  

 

Algunes dades globals sobre els museus catalans, extretes del Registre de Museus: 

Consulta feta el juliol de 2008. Cal tenir en compte que la informació del Registre no està tota 
actualitzada, i precisament les qüestions relatives a preus poden variar significativament d’un 
any per l’altre. 

Dels 106 museus registrats: 

 27 ofereixen l’entrada gratuïta (un 25,5%). 

 79 cobren l’entrada (un 74,5%). 

 61 ofereixen tarifes d’entrada reduïda (un 57,5%). 

 103 ofereixen entrada gratuïta per alguns grups de públic (97%). 

 27 ofereixen dies o hores d’entrada gratuïta de forma regular (33%). D’aquests, 22 
l‘ofereixen un cop al mes, 4 un cop a la setmana, i 2 ofereixen les dues coses 
alhora (per exemple un diumenge al mes i un dimecres a la tarda a la setmana). 

 10 museus ofereixen jornades puntuals de gratuïtat al llarg de l’any. 

 El preu mitjà de l’entrada és de 3,5€.  

 

Les polítiques de preus als museus, sobretot als grans museus de Barcelona, són actual-
ment un tema d’interès. Aquests museus, durant anys, han promogut i donat facilitats 
al públic turista, mitjançant convenis amb el Bus turístic, Barcelona Card i altres 
iniciatives i productes, amb promocions i descomptes diversos, que l’han estimulat 
amb èxit. El creixement important d’aquest públic ha afavorit l’increment dels preus 
d’entrada, ja que és poc sensible als preus i, per tant, una bona font d’ingressos. Però 
aquest creixement turístic ha anat en detriment del públic local, perjudicat per les 
cues i els preus d’entrada elevats. En alguns casos el percentatge de turistes és tan 
elevat com el 90% al Museu Picasso, el 60% al Museu Marítim, o el 59% al MNAC, per 
exemple. Recentment, els museus n’han pres consciència, i amb un interès renovat per 
arribar al públic local, han començat a debatre el tema per canviar la situació. Els 
abonaments anuals, a molt bon preu, que han introduït recentment el MNAC, el Museu 
Picasso i el Museu Marítim, o la flexibilitat tarifària que vol introduïr l’ICUB per franges 
horàries, són mesures que van en aquesta direcció. També ho són els dies d’accés 
gratuït (jornades de portes obertes), que s’han demostrat instruments eficaços per 
atraure el públic local. 
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El que pensen els professionals –recull d’opinions i d’experiències. 
(a partir de 32 entrevistes formals i 3 converses breus informals) 

 

La millor política d’admissió seria... 
 

• Pràcticament la meitat dels professionals entrevistats (15) creuen que la millor 
política d’admissió és la d’un sistema tarifari flexible, de preus múltiples, en 
general moderats, amb descomptes i exempcions per als segments de públic que ho 
necessiten, i amb sistemes d’entrada conjunta o abonaments per incentivar les 
visites. Quasi tots ells manifesten, alhora, un interès per oferir algun tipus de 
gratuïtat limitada, regular (un dia gratuït a la setmana o al mes), o puntual 
(jornades de portes obertes).  

 

“L’accés gratuït permanent, mai. Una política de preus amb polítiques 
estudiades, segur. Una opció de preus múltiples, estudiant un tipus de 
tarifes diferencials. Sense excloure cap col·lectiu, a partir d’estudiar les 
necessitats. Perquè el centre pugui tenir una política d’admissió. Perquè 
quan cobres alguna cosa has d’oferir un millor servei. Això sí, amb alguna 
mesura de gratuïtat puntual o limitada. Això obligat.”  
 

“A favor d’un preu molt moderat, polític, amb tots els descomptes, 
exempcions, i una gratuïtat limitada... forats on la gent es pugui agafar.” 
 

“Crec que s’ha de pagar una mica de preu. Amb preus oberts i flexibles. 
Buscant de facilitar la cosa als segments que més ho necessiten. Gratuïtat 
no. Ni sempre ni per a tothom. Sí per alguns i en alguns moments. I una 
política tarifària que es vegi que volem atendre a les persones, que no 
volem deixar ningú al marge. Amb descomptes i promocions, perquè no 
volem deixar escapar a ningú.”  
 

“Crec que cal treballar més a fons la política de preus, assegurant 
l’accessibilitat. Hi ha la voluntat de que els museus busquin finançament 
per créixer, per augmentar el nombre de públics, però sense augmentar 
massa l’entrada. Cal buscar l’equilibri. De moltes formes. O ens convertim 
en biblioteques (que serien un model), o anem a una cosa mixta. Les 
biblioteques sí que tenen un alt nombre d’usuaris, però molts hi van només 
a llegir el diari. No m’agradaria que els museus es convertissin en això.” 
 

“Soc partidària d’un preu modest i assequible que també tingui en compte 
els descomptes i exempcions. I també de la gratuïtat limitada, perquè 
ningú es trobi amb una barrera si no s’ho pot permetre. Però no trobo 
malament pagar, perquè és una manera de donar valor a allò que estàs 
veient, i fer-te’n responsable. No m’escandalitza que s’hagi de pagar, 
sempre i quan hi hagi una porta per al que no ho pot pagar.” 
 

“Estic més a favor de les fórmules d’Amics del Museu, dels passis i dels 
forfaits amb d’altres equipaments.” 
 

“El que em sembla interessant són les xarxes de museus en temes de preus 
conjunts, com l’Articket o el passaport del mnactec, les fórmules de 
descomptes i d’ofertes”. 
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• Un altre grup de les persones entrevistades (7), prefereixen una sola tarifa, a un 
preu molt moderat, amb exempcions per a col·lectius específics i amb alguns dies 
de gratuïtat. Una part d’aquests els sembla bé, indistintament, tant aquesta opció 
com l’opció d’entrada gratuïta.  

 

“S’hauria d’anar cap a uns preus generals reduïts per a tothom, combinat 
amb gratuïtat per alguns casos.” 
 

“A favor d’un sistema d’entrada a un preu molt moderat o gratuït, amb 
tarifes pels serveis complementaris, pels quals sí que hi ha d’haver un 
preu, encara que no cobreixi el cost”. 
 

“L’ideal seria  un preu molt moderat, de 2 o 3€, o bé l’entrada gratuïta. 
Però màxim, un museu com el MNAC, hauria de cobrar 3€” 
 

• Un terç aproximadament dels entrevistats (10) prefereixen l’opció d’entrada 
gratuïta a les exposicions permanents, amb el pagament de les exposicions 
temporals, i els serveis complementaris o les activitats especials. Entre aquests 
n’hi ha que provenen dels museus locals gratuïts, i també dels grans museus de 
Barcelona.  

 

“A favor del concepte d’entrada mixta, tenir tant entrada de pagament com 
gratuïta. Idealment, opció de gratuïtat per a les col·leccions permanents amb 
el pagament per a les temporals (amb un preu modest), seguint el model 
britànic. Amb el pagament de les temporals es manifesta un sobreesforç que va 
més enllà de la missió del museu.” 
 

“A favor d’una entrada general gratuïta i els serveis de pagament. Entenc 
que hi ha d’haver un nivell de serveis bàsic i fonamental: accés i 
informació bàsica ha de ser gratuït, als museus i als monuments. Hi ha 
altres serveis, com audioguies, audiovisuals o visites comentades, que 
s’han de pagar. Aquelles persones que tenen un interès per veure o fer més 
coses, pagaran.” 

 

Arguments en contra de l’accés gratuït. 
 

• Alguns entrevistats consideren la gratuïtat un plantejament erroni; creuen que el 
que caldria és fer un esforç més gran de gestió per millorar l’accessibilitat del 
patrimoni a la societat i per obrir el ventall de serveis a l’usuari. Des d’aquesta 
perspectiva consideren més important obrir els diumenges a la tarda, saber 
promoure els museus entre els visitants no tradicionals, o oferir un producte 
interessant, per exemple, que eliminar les tarifes d’admissió. 

 

“Cal plantejar-se com aconseguir l’accessibilitat de la societat al patrimoni 
des d’altres vies. La gratuïtat es fa des de la “no gestió”, la no professio-
nalització i la manca de rigor. L’accessibilitat es fa des de la gestió.”  
 

“Perquè, quan diem gratuïtat, quin tipus de segments volem que vinguin? 
La gent amb pocs recursos? Potser necessiten altres coses. Es pot viure 
sense museus, potser no són tan importants ni necessaris. Fem el museu 
assequible, segur, modern, capaç, contenedors actualitzats. Que hi hagi 
suports adequats, noves tecnologies, etc. Mirem totes aquestes formes 
d’accessibilitat. I pel que fa a la resta, potser la gratuïtat un cop al mes, 
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em sembla més adequat. Una altra cosa seria que el pressupost de cultura 
creixés espectacularment. Però venim d’un pressupost de misèria”.  

 

“No crec en la gratuïtat total. L’horitzó és l’accessibilitat, s’ha de 
treballar per obrir els museus, que no només es quedin en la conservació 
de les col·leccions, però la fórmula no és necessàriament la gratuïtat total. 
L’accés de la gent als museus no és garantia de res. De fet, el preu no és 
garantia d’un major accés. La prova són els museus municipals i els museus 
d’entrada gratuïta aquí a Catalunya.”  
 

“No hi veig cap interès per part dels museus en la gratuïtat. M’interessa 
més un museu més ben preparat, oferir una visita confortable i de 
qualitat. És molt complicat gestionar el públic. Gratuïtat? Més problemes 
no, gràcies. Els dies gratuïts puntuals, les exempcions, o els abonaments, 
això sí.” 
 

“Amb una política de gratuïtat es voldria augmentar els visitants eliminant 
una barrera, no millorant la qualitat dels serveis. Però si el que s’ofereix 
no agrada, si el producte no és rellevant...” 
 

“La gratuïtat és un incentiu? El problema és com fer-ho per atraure una 
població que no ve als museus. Perquè visitar museus és un acte 
intel·lectual que no tothom està disposat a fer. Per augmentar el públic, 
perquè vingui una part més gran de la societat, calen accions diferents.” 

 

• Altres opinions creuen que, en un context de recursos escassos, la gratuïtat dels 
museus no és una prioritat. Consideren més just i més responsable socialment que 
els usuaris dels museus paguin una part del seu cost. 

 

“La gratuïtat és subvencionar els rics. El que cal és una política de preus, 
amb solucions per arribar al màxim de gent. Són més eficaces iniciatives 
com les nits blanques, que tenen bona publicitat.” 
 

“Estem en una societat, en un context de recursos escassos. La discussió és 
com financem el patrimoni amb els recursos públics, i si el gaudi d’alguns 
l’ha de pagar tota la societat, o si es paga via una part que aporta el que 
finalment en gaudeix. La disjuntiva no està entre gratuïtat sí o no, sinó en 
si ho paguen tot els contribuents, o si una part la paguen els que en 
gaudeixen. Aquesta és la disjuntiva. El bonisme de la gratuïtat em sembla 
una gran hipocresia, perquè el país té problemes més importants. La 
gratuïtat als museus del Regne Unit és una de les grans hipocresies del 
govern Blair. Una forma d’escanyar els pobres per afavorir els rics.” 
 

“Jo defenso la pràctica del co-pagament a la Sanitat. Penso que ha de ser 
gratuïta per a les persones per les quals el preu és una barrera, però no 
per a tothom. Imagina’t, per tant, en relació als museus...” 

 

• Una opinió bastant generalitzada és que la gratuïtat devalua el Museu. Pagar una 
tarifa, en canvi, el valoritza. I això fa referència tant als ulls dels usuaris, com 
internament, perquè puja el nivell d’auto-exigència en la qualitat del servei. 

 

“La gratuïtat és la solució fàcil: que entri tothom. Pots entrar, pots córrer 
pel passadís, pots tirar papers a terra.” 
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“Crec que la tarifa té un efecte de valorització de l’oferta, ni que fos 
simbòlica. Per marcar una certa lògica de compromís.Si pagues vols gestió. 
Tot cuidat. Puja les expectatives. I les has de satisfer. Posar una entrada 
t’obliga a donar un millor servei. Molts no cobren però no donen res, i 
donen mala imatge del sector.” 
 

“Sóc d’una generació que pensem que les coses s’han de valorar, i una 
manera de fer-ho és posar-li un preu. Crec que el patrimoni, a més d’un 
valor identitari, de conservació... té un valor econòmic. I fer al visitant 
partícep d’aquest valor em sembla bé. El nostre museu té un missatge a 
transmetre, una història, uns protagonistes. I vol canviar la mirada del 
visitant. Això demana una predisposició i un interès... que va lligat amb 
estar disposat a pagar 1,5€.”  

 

“Crec que la gent es comporta millor quan paguen per entrar. El preu 
ajuda a construir la percepció del producte i del servei.”  
 

“Penso que si l’experiència és percebuda com de qualitat, la gent està 
disposada a pagar el que sigui. Hi ha molt d’engany en aquest sentit. Cal 
pensar en la qualitat de l’experiència percebuda, en temes de preu. Està 
clar que el preu és un transmissor d’expectatives, que és una part 
important de l’expectació. Quan el producte té marca, el preu no és una 
limitació. En el teatre, les obres més cares són les més plenes. Això té a 
veure amb que el preu és una eina d’informació d’expectatives altes.” 
 

“Si tot és gratuït una part de la població penso que no ho valora. Una part 
del públic habitual dels museus. Contribuir una mica és una forma de donar 
valor a les coses. És també un tema de credibilitat i prestigi de la casa. Si 
ho regales és com si t’estiguessis posant en una categoria inferior. Si el del 
costat cobra i nosaltres no, sembla que siguem menys, de menys 
categoria.”  
 

“Crec que culturalment, a Espanya i a Catalunya no es té la mateixa 
percepció i estima pel patrimoni que es té en altres països. Si la gent 
tingués respecte seria diferent.” 

 

• La desvalortizació que comporta la gratuïtat no és només de tipus psicològic, sinó 
que també és veu molt física. Si la gratuïtat porta un augment de visitants, diuen 
alguns entrevistats, la massificació pot ser un inconvenient molt important.  

 

“De forma genèrica, a partir de la meva experiència al llarg dels anys, la 
gratuïtat genera un augment de visitants, una part important dels quals 
són casuals, sense objectius o interès específic (en alguns casos és bo i en 
altres no), i també un increment dels costos de la institució, a més d’un 
cert risc de degradació derivat de la massificació...Crec que la massificació 
és molt negativa, degrada la visita, el servei i la infrastructura. Els efectes 
que va generar la decisió del govern Blair, amb l’increment dels visitants, 
amb la massificació, van ser molt negatius.” 

 

• En algun cas concret, pesa negativament la possible pèrdua d’autonomia 
institucional que implicaria. 

 

“L’Administració podria compensar els ingressos de tiquets, però a 
nosaltres ens agrada mantenir la llibertat de fer el que vulguem.” 
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• Alguns dels professionals entrevistats, particularment els responsables de 
comunicació i atenció al públic, apunten com avantatges de cobrar entrada la 
possibilitat de captar públics a través de les ofertes de preus, i de controlar el 
flux de visitants. 

 

“El fet que hi hagi un mínim preu et dóna dos avantatges com a institució: 
1) et permet fer un filtre, el que et dona un ritme de visita de més 
qualitat, i 2) et permet també fer una política de preus que afavoreixi uns 
col·lectius determinats a partir d’ofertes.” 
 

“L’avantatge és que des de la promoció, amb els preus i els descomptes, 
pots treballar els públics. Per exemple fas publicitat d’una jornada de 
portes obertes, és una notícia”. 
 

“L’inconvenient de la gratuïtat és que no et permet fer foment de públic ni 
promocions. Amb la gratuïtat el museu no es pot promocionar. No es pot 
fer el 2x1.” 

 

Arguments a favor de l’accés gratuït. 
 

• Per alguns , la gratuïtat es veu com una forma de facilitar el sentiment de 
pertinença del patrimoni, el que hauria de comportar, en conseqüència, un major 
ús d’aquest. 

 

“No és tant augmentar el nombre de visitants com sobretot que la gent se’l  
faci seu i hi participi. Que se l’estimin. El benefici és social.” 
 

“La meva opció és la gratuïtat total. Si no és així la gent no se sent seus els 
museus. A Catalunya el consum cultural el fan unes 500.000 persones. Uns 
dos milions de persones saben situar un museu i a vegades entren. Però la 
resta no en saben res. Per arribar als quatre milions i mig que no visiten, i 
no coneixen els museus, que és el públic que hem de captar, que volem que 
sentin seus els museus, no li hem de posar cap trava, ni una. L’entrada, des 
d’un punt de vista capitalista, d’empresa, de museu americà, té un sentit, 
però la nostra tradició de museu públic és fonamental. Sinó anem cap aquí, 
estem perduts.”  
 

“L’element principal de la gratuïtat és que reforces el vincle del Museu 
amb el públic. Incrementes l’apreciació, el contacte, el coneixement i 
l’experiència cultural del patrimoni. I alhora augmentes el nivell educatiu i 
l’autoestima, perquè veuen que hi ha institucions que cuiden el 
patrimoni.” 
 

“Les mesures de gratuïtat interessen per arribar al públic al qual pertany 
aquest patrimoni. És el públic proper el que voldríem que vingués més. És 
el seu patrimoni. Se’ls hi hauria de posar més fàcil perquè el paga amb els 
impostos.” 

 

• Per una bona part dels entrevistats, l’accés gratuït es veu com una forma d’arribar 
a més persones, d’incrementar el nombre de visitants i usuaris, tant entre el perfil 
de públic habitual com entre els que no acostumen a visitar museus. Entre els 
públics habituals, hi ha acord en que la gratuïtat afavoreix la repetició de la 
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visita, sobretot entre el públic local. També es considera que afavoreix la visita 
casual, no planificada.  

 

“Som conscients que si fóssim gratuïts tindríem un augment important de 
visitants.Caldria veure si seria sostingut, però en aquests moments 
l’augment de visitants seria segur. Aquí notem la crisi. Si fóssim gratuïts 
doblaríem o triplicariem els visitants. No hi ha cap dubte.” 
 

“La gratuïtat permet fidelitzar el públic local, que vagi repetint les 
visites.”  
 

“La gratuïtat és important per a la fidelització del públic. Aquest és el seu 
gran avantatge”. 
 

“La gratuïtat afavoreix la repetició de la visita. Això ens consta, ho tenim 
identificat i ens funciona.” 
 

“La gratuïtat afavoreix que entrin traient el cap i mirant. Ja han entrat, és 
un pas i és positiu. Després potser hi tornaran i ho explicaran, o pensaran 
que ja hi han anat. Encara que preferíssim que vinguessin més interessats i 
aprenguessin més coses...” 
 

“Si el museu és gratuït, pots anar-hi només una estoneta, no per veure-ho 
tot, sinó una part, o una peça. Però si m’obliguen a pagar 9 euros, voldré 
aprofitar tota la despesa, o pensaré que ho deixo per una ocasió especial”. 
 

“Permet que la visita al Museu formi part d’un passeig. En el nostre cas és 
més fàcil perquè tenim elements patrimonials.” 
 

“Com que el Museu està en una zona comercial, amb un públic de pas, 
potser si fos de pagament molts no entrarien.” 

 

• Entre els avantatges de la gratuïtat alguns entrevistats mencionen que l’augment 
de visitants suposaria també un augment dels ingressos en les botigues i 
cafeteries dels museus. Es comenta repetidament l’experiència de la Pedrera, que 
va veure augmentar la venda de catàlegs quan van introduïr la gratuïtat de les 
exposicions temporals. Es reconeix, però, que això és més cert amb la gratuïtat 
regular que amb la puntual. 

 

“L’entrada gratuïta crec que suposaria un augment de visitants, de l’ordre 
d’un 30%, i crec que també augmentaria les vendes de la botiga, perquè 
cada visitant nostre deixa més diners a la botiga que en l’entrada (el que 
vol dir que està content amb l’oferta i la valora). Més gent significaria més 
vendes a la botiga.” 
 

“Hi ha la idea de que si és gratuït el visitant es gastarà més diners en el 
que és complementari. Això va passar a la Pedrera quan van decidir fer les 
exposicions temporals gratuïtes van vendre molts més catàlegs. Passa amb 
la gratuïtat regular, amb la puntual no.” 

 

• També es veu com una forma de transmetre al ciutadà el missatge que els museus 
són un servei públic. 
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“Reafirmar que és un servei públic, que voluntàriament, des de 
l’administració pública, s’ofereix un servei als ciutadans que és la cultura”. 

 

Dubtes i sentiments contradictoris. 
 

• Si bé la major part de professionals tenen una posició clara, a favor o en contra 
d’una política d’accés gratuït, hi ha un grup que manifesta dubtes i sentiments 
contradictoris, expressant un conflicte entre els ideals personals i la realitat del 
país i de les institucions en les que treballen.  

 

“En aquest tema estic plena de dubtes... Personalment potser ho 
intentaria. Estic a favor de la gratuïtat com un ideal. Però la situació del 
Museu no ho permet. I en el moment en què està el país, no tinc clar si 
això serviria. La meva opinió i la realitat del Museu són dues coses 
diferents. El Museu té un gran èxit de visitants, però darrera d’això 
s’amaguen moltes penúries. Rebem molt poc suport públic, i les 
instal·lacions i la museografia s’han desgastat i envellit. No hem pogut 
invertir. A més, el país hauria de fer un tomb sencer. Per exemple el bus 
turístic (que el porta l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç i un 
privat), ens porta molta gent, però alhora ens costa molts diners, uns 4.000 
o 5.000 € l’any. Per què hem de pagar? Hem potenciat l’Articket, però  la 
gent de la ciutat no el compra, potser és que no visiten museus. En el 
context en el què estem, ho veig molt llunyà. El populisme és perillós. 
Dubto que una política de gratuïtat pugui suposar un pas endavant en 
l’accés, quan moltes coses no estan en aquesta tessitura. Es busca un rèdit 
polític o un rèdit social? Aquest últim no el veig clar.” 
 

“Com a ideal, utòpic, voldria l’accés gratuït universal, perquè crec que la 
cultura ens fa més bons. Però com a gestora no puc. Caldria valorar el que 
representen els ingressos propis, per entrades i per serveis, la proporció 
dels ingressos per entrades en relació al pressupost.  Caldria valorar el 
model de gestió, perquè hi ha coses que no es quantifiquen, com la 
subcontractació dels serveis.” A més no estic segura que l’entrada gratuïta 
faria que arribéssim als que no arribem ara. No sé si el simple fet que sigui 
gratuït faria venir a les persones de determinats barris. Fa falta pujar el 
nivell cultural del país. Molta gent és impermeable als estímuls culturals. 
La gratuïtat es veuria com una mesura populista i potser no seria eficaç... 
Tinc sentiments contradictoris, com a ciutadana i com a gestora.”  
 

“La gratuïtat, d’entrada, facilitaria que més gent vagi als museus. Diria 
que no faria canviar els segments de públic, però d’entrada més persones 
tindrien menys barreres. I a més, si el patrimoni és de tots, perquè hem de 
pagar? Tanmateix, no sé com s’aplica això a la Barcelona turística del 
2008.” 

 

Les tarifes d’admissió són una barrera?  
 

• Els entrevistats estan en general d’acord en què els motius pels que molta gent no 
visita museus són diversos, i no tenen només a veure amb el preu, sinó també, i 
molt especialment, amb la manca de familiarització i d’interès per la cultura. Una 
part, però, consideren el preu una barrera real (encara que potser subjectiva), que 
no es pot ignorar, sobretot en el món local, mentre que uns pocs neguen que ho 
sigui.  
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“Considero que fins i tot un preu modest és una barrera.” 
 

“Les tarifes sí que tenen un impacte en el món local. Però no només. Hi ha 
altres barreres, i altres polítiques més efectives perquè la gent visiti, des 
de programes de comunicació...” 
 

“Barrar la porta per motius econòmics, sobretot en el món local, no s’ha de 
fer. Amb els nous ciutadans i els nous públics, el preu és una barrera més, 
que farà que no vinguin al Museu... Estic convençut que en els museus 
comarcals i locals que cobren entrada hi ha una pèrdua de visitants, de 
gent que se n’entorna sense pagar. I en canvi, si és gratuït, entren.” 
 

“Per la gent que no visita museus, hi ha també la barrera de l’interès 
previ, de la motivació cultural. Si aquest interès no hi és, aleshores no 
tenen temps ni res. Això és més important que el preu entre els que no 
venen. Això ho han trencat molt les biblioteques, que ara donen accés 
gratuït a coses necessàries, com el diari i l’Internet.” 
 

“ Un preu pot ser dissuassori, t’obliga a estar molt interessat prèviament. 
Això fa que les persones que no tenen un hàbit no hi vagin, perquè ja els 
costa, i de seguida troben una excusa dissuassiva. Amb les tarifes es perden 
oportunitats. Es perden les visites informals, del fem un vol, mirem això... 
Si una cosa no interessa gaire però és gratuïta, es pot provar, donar un cop 
d’ull. L’experiència potser pot canviar la idea que s’en tenia.” 

 

“Crec que la barrera principal és la distància que hi ha entre la gent i els 
museus, el preu no.” 
 

“Crec que qualsevol tema cultural i social hauria de ser gratuït per afavorir 
l’accés a la cultura, però les tarifes no són cap barrera, no és la raó perque 
la gent no va als museus (sí ho són el desconeixement, l’aburriment, la por 
a no entendre...). Hi ha moltes maneres d’entrar gratuïtament. 
Actualment, un 20-25% dels nostres visitants no paguen, perquè són 
d’associacions, col·lectius, perquè tenen convenis de col·laboració amb 
nosaltres...” 

 

“M’agradaria fer la prova de si augmenten els visitants. En els museus 
coneguts segur que sí, en els altres no. Són operacions mediàtiques dels 
grans museus... Crec que tindria un efecte puntual per la novetat, però 
després... Perquè visitar museus és un tema d’hàbits, d’interès... un tema 
cultural més ampli. La barrera econòmica no és tan important com la 
cultural. En el fons és un tema de prioritats, en què es gasta els diners 
cadascú. Per a molts, els museus no són cap prioritat.” 
 

“La percepció sobre el preu és important, és una barrera subjectiva, no 
real”. 

 

• A més de la seva opinió personal, i independentment de si és favorable o contrària 
a les tarifes, alguns entrevistats aporten la seva experiència personal que confirma 
l’efecte dissuassori que aquestes tenen per alguns visitants.  

 

“Hi ha persones que prefereixen no pagar i se’n tornen”. 
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 “Moltes vegades m’he trobat amb persones a l’entrada que entren perquè 
és gratuït. Sinó se n’anirien”.  
 

“Si que penso que l’entrada dissuadeix a grups de gent .Sobretot els 
jubilats. Alguns pregunten i reculen. Això és constatable. Em discuteixen 
1,5€. Però no discuteixen el preu de la samarreta que compren pel seu nét. 
Amb la població local va passar al principi, perquè era una aposta 
municipal que va costar molts anys d’esforços i la gent el veia com a propi. 
Van fer un tracte preferent amb els x (professió al voltant de la qual gira 
el museu), i aleshores tothom intentava trobar un lligam amb els x per no 
pagar.” 
 

“Nosaltres que som un museu poc intel·lectual, trobem que el nostre públic 
es retreu pel preu. He comprovat que el preu és una barrera. Molta gent 
se’n torna. I això que només són 4€, que és un preu moderat, i hi ha molts 
descomptes i exempcions.” 
 

“Hi ha un col·lectiu de gent de la població local, dels que visiten museus, 
que consideren que ja paguen els museus amb els impostos, només hi van 
per les jornades de portes obertes o els dies d’entrada gratuïta”. 
 

“Ens trobem amb escoles que es retiren quan saben el preu. En alguns 
grups es fa la sortida, però no hi poden anar tots els nens.” 
 

“Alguns pregunten el preu i se’n van sense conèixer el producte. El preu té 
un efecte dissuassori. Però també caldria entendre el resultat positiu que 
en trauria aquest individu de la gratuïtat, ja que no entra, no perquè pensi 
que ja ho paga amb impostos, sinó només perquè hi va a passar l’estona, no 
hi té gaire interès.” 
 

“Sí que notes que algunes persones entren, miren i s’en van si hi ha una 
tarifa. A la comarca hi ha altres equipaments, nous, amb accés gratuït, per 
exemple els centres d’interpretació dels parcs nacionals, i algunes agències 
de viatges ara envien la gent allà perquè és gratuït. A més notem que les 
activitats que són gratuïtes atrauen a la gent.” 

 

L’accés gratuït ajudaria a estimular la visita de públics nous?  
 

• Tant contraris com favorables a la gratuïtat dubten que l’accés gratuït permanent 
sigui un incentiu per arribar a les persones que no visiten museus, sobretot si no es 
es fa un treball seriós, en paral·lel, per desenvolupar nous públics. Una part dels 
entrevistats consideren que la gratuïtat facilitaria les coses, però que, per si sola, 
no és suficient. 

 

“Tinc ben clar que s’ha de cobrar entrada i que no hi ha cap mena de raó 
per la gratuïtat. La meva opinió no és estratègica ni ideològica, sinó que es 
basa en els models de decisió del consumidor, i en l’observació de les dades 
que veig. Parteix, per tant, d’una base sociològica-econòmica. Penso que el 
consum del simbòlic i cultural és una decisió individual, i no social. Tots els 
models de decisió del consumidor expliquen que la gratuïtat no és un 
estímul per convertir en visitants aquells que no visiten. I sí que ho és 
perquè aquells que ja ho coneixen visitin més. La introducció a les 
pràctiques culturals no ve de la gratuïtat sinó a través d’un procés de 
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socialització. Són el coneixement i la familiarització en les fases de 
formació de l’individu les que generen l’hàbit de participar.” 

 

“Personalment crec que l’accés als museus hauria  de ser sempre gratuït, 
però també crec que això no solucionaria el problema de que hi ha sectors 
de la població que no visiten museus. Segur que ajudaria, però no faria cap 
miracle. Sempre ho veiem en els estudis de públic. Sempre surt el mateix 
perfil: persones amb un nivell educatiu i d’ingressos, fa vint anys igual que 
ara. Crec que la gratuïtat hi hauria de ser per principi, però un cop els 
museus fossin gratuïts, la situació no canviaria gaire. I menys ara, amb els 
nous immigrants. Tampoc els que fa més anys que són aquí. No surten mai 
a les enquestes perquè no visiten.” 
 

“En aquest moment, si fos gratuït, vindrien els que ja s’ho poden 
permetre. Del públic que no tenim, crec que molt pocs respondrien. És això 
el que volem? D’entrada, no coneixem ni tan sols els públics.” 

 

“Hi ha museus locals que es mantenen gratuïts, però els falta fer polítiques 
d’apropament. Sense això els visita i els utilitza molt poca gent.” 
 

“Per atraure als no usuaris, als no habituals, la gratuïtat si no va acompanyada 
d’activitats per als nous públics, no és suficient. I això vol dir recursos 
econòmics i humans. Si el museu és gratuït però només té serveis adreçats als 
habituals, aleshores el que passa és que als que ja venen els surt més barat.” 

 

El cas del Museu de Cardedeu. 

“El treball sostingut, d’obertura als públics i als nous públics, més la gratuïtat 
o els preus modestos, és una fórmula que funciona.  

El Museu de Cardedeu és un museu gratuït on s’ha fet un esforç molt important 
d’activitats i exposicions temporals per captar públics. Té 17.000 usuaris, en 
una població de 17.000, el que podria portar a afirmar que un 90% de la 
població està utilitzant el Museu. Hi ha la percepció que al Museu hi passen 
coses. S’ha treballat molt per atraure els nens i les famílies.  

El Museu de Granollers, en canvi, tot i ser també gratuït, ha anat perdent 
públic en els darrers anys. Si el Museu no ofereix res interessant, els públics 
deixen d’anar-hi. 

Al públic l’has de convidar a venir. L’has d’anar a buscar amb activitats, 
promocions, per una diversitat de coses. Per més que sigui gratuït, si no hi ha 
res que els pugui interessar no vindran.  

Cal treballar de prop amb els públics. Conèixer les seves necessitats, adequar 
els horaris, fomentar la participació... perquè l’enfocament de les activitats 
sigui el més adequat. 

No n’hi ha prou amb que sigui gratuït. Perquè el públic torni al Museu l’has de 
cuidar. La gent ho agraeix. Cal que dins se sentin còmodes. No vigilats. Als 
museus locals això es pot percebre molt directament.” 

(Comunicació personal de Carme Clusellas, abans directora del Museu de 
Cardedeu, i ara directora del Museu de Granollers) 
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Els ingressos per entrades són prescindibles? 
 

• La major part dels entrevistats reconeixen que els ingressos de les entrades són, en 
general, un percentatge petit del pressupost, en molts casos entre el 3% i el 10%, 
una quantitat que no els soluciona els problemes de finançament. Una petita part, 
però, informen de nivells d’auto-finançament molt més elevats, amb un paper 
important dels ingressos per entrades. Sigui quina sigui la situació, tanmateix, i 
davant la precària realitat econòmica dels museus, en general no es creu prudent 
menysprear cap font d’ingressos, per petita que sigui. Si el govern compensés 
econòmicament per la pèrdua d’aquests ingressos, però, bona part dels 
entrevistats estarien d’acord en introduïr l’accés gratuït.  

  

 “Les entrades són un percentatge petit del pressupost, probablement no 
arriba al 10%. Però és necessari. No prescindible. Per nosaltres les tarifes 
són només una qüestió de supervivència. Estem en ajuntaments molt 
petits, amb pressupostos també molt petits. Si hi hagués una compensació 
econòmica no hi hauria cap problema per introduir-ho. Però qualsevol 
suggeriment de treure les tarifes requeriria una compensació econòmica i 
un recolzament.”  
 

“Els ingressos no són tan significatius. El que costa obrir els museus cada 
dia és molt més gran del que s’ingressa per taquilla. Al capdavall.. si fem 
números... pel que guanyem... seria un argument a favor de la gratuïtat... 
si ho mirem des d’aquesta òptica... Pocs museus es financen bé amb 
recursos propis.” 
 

“Al Museu els ingressos per entrades són una quantitat important, una 
quarta part dels recursos propis, i no són prescindibles. Això no contradiu 
la meva opinió a favor de la gratuïtat, que es basa en entendre els museus 
com a part del sistema educatiu, i entenent que l’educació és un dret de 
tots els ciutadans. Què cal per arribar a la gratuïtat? Ho tinc molt clar, 
compensar els euros que es deixaran de perdre de les entrades. La pèrdua 
d’ingressos no es pot aplicar a una reducció de la despesa, perquè el cost 
de l’edifici és immens. La política de gestió del Museu, per responsabilitat 
davant de les administracions, és que no podem generar dèficit. Però 
tampoc no ens sobra ni un euro.”  
 

“Sóc realista, en aquest país (en d’altres sí), no hi ha prou diners per al 
patrimoni. I no podem renunciar als pocs que entren per taquillatge. En 
alguns petits museus, com el Museu de les mines de Cercs, les entrades 
representen el 80% del pressupost. Són essencials per a la seva 
sostenibilitat.” 

 

“Al Museu de la Pesca les entrades suposen només el 8% del total del 
finançament que tenim, el mateix percentatge que les activitats, i lluny 
del 18% que suposa la botiga. A efectes estrictament econòmics, per tant, 
introduïr la gratuïtat no suposaria cap problema important.”  
 

“A la Fundació Miró tenim un 80-85% de finançament provinent de recursos 
propis. Només d’entrades ingressem 3 milions d’euros, i no són 
prescindibles. Els de la Pedrera diuen que des de que són gratuïts venen 
més catàlegs. A la Fundació Miró, però, els dies de portes obertes no 
venem res. ” 
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• Des d’un punt de vista pràctic, d’organització, algunes persones observen que els 
ingressos de cobrar l’entrada són encara més petits si es tenen en compte els 
costos que comporta el seu cobrament. I en alguns casos, fins i tot no surt a 
compte. 

  

“Aquí, amb el que gastem de personal de taquilles, no hi guanyem gaire. 
N’estic convençuda. El que ingressem és quasi el que gastem de personal” 
(centre que reb uns 400.000 visitants l’any). 
 

“Una variable que crec que és important és la feina que porta el tema del 
pagament. Et pots complicar la vida per uns ingressos que són mòdics. Fer 
les coses de pagament té uns costos, fins i tot hi pots perdre diners. I a 
més, dónes la imatge de pessetero, quan podries estar dedicant el temps i 
els diners a altres coses. Tot i que també, si ho dónes tot, pots estar 
transmetent una imatge de despilfarro. Cal trobar l’equilibri feina-costos-
imatge”. 

 

Formes diferents d’entendre els museus. 
 

• Darrera les opinions a favor o en contra de la gratuïtat, s’hi troben dues maneres 
d’entendre els museus. Els que defensen la gratuïtat entenen el museu com un 
servei públic, amb unes obligacions fonamentals envers la conservació del 
patrimoni i l’educació de la societat, que prevalen per sobre les altres. Un servei 
públic que ha d’arribar a la ciutadania, al públic més ampli possible. Els que 
defensen les tarifes d’admissió, en canvi, tendeixen a veure els museus més com 
un producte cultural que competeix en el món del lleure. Els primers volen que el 
finançament públic cobreixi també l’accés gratuït, perquè la inversió realitzada 
arribi realment a tots els ciutadans. Els segons consideren que és lògic que els que 
gaudeixen d’una activitat de lleure en paguin una part. 

 

“A través de l’acte econòmic, hem transmès, erròniament, una participació 
de la societat en el cost. Mentrestant, el públic del país pensa que està 
pagant per duplicat, amb l’entrada i amb els impostos. Les administracions 
estan obligades a cuidar del patrimoni, i els ciutadans estan obligats a 
pagar impostos, perquè tot funcioni. Ignorem que l’acte de pagar és 
independent de la quantitat que es paga. És un acte de relació. Els museus 
nacionals, o els museus públics com aquests, són institucions a través de les 
quals l’Estat o els governs gestionen el patrimoni històric artístic de les 
col·leccions, i han establert que, a més de fer les grans aportacions, el 
ciutadà que visita pagui una entrada. Si utilitzem el concepte gaudir, això 
justifica el pagament. Però si pensem que l’objectiu principal és conservar 
un patrimoni  i transmetre un coneixement... haver de pagar per rebre 
això... Tenir els ciutadans més educats, més formats, més avançats... Feta 
aquesta gran inversió pública, hauria de ser un objectiu que, per acabar de 
completar el funcionament, es fes una petita inversió en assegurar l’accés 
gratuït. Cal estudiar la forma d’aconseguir-ho.”  

 

“Hi ha una sèrie de serveis que la societat ha d’assumir com a tals, com les 
biblioteques i els arxius. I el museu també ho ha de ser. Tenint en compte 
que és factible, perquè obrir la porta, els costos fixos, són bàsicament els 
mateixos hi hagi més o menys visitants.”  
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“La formació dels ciutadans hauria de ser una part important de la missió 
dels museus públics. Un museu no és un parc temàtic, no és només 
entreteniment. Hi ha un servei bàsic que ha de ser per a tothom.”  
 

“La consideració del servei museístic com un servei públic, amb un ús 
social. Com un ambulatori, per a la salut de l’esperit. Crec que s’hauria 
d’enfocar com un hospital.” 
 

“Crec que hem de seguir més l’oferta privada que les biblioteques. Estem 
més a prop d’un parc temàtic que d’una biblioteca. La gratuïtat devalua el 
concepte i la missió del museu, i les funcions que ha de fer.” 
 

“Els museus són com una biblioteca? Crec que no. Una part sí, i és pel fet 
que es dóna un servei. Una altra part és com els productors de cine o de 
teatre. Això té uns costos. Cal diferenciar la part de producte i la de 
servei.” 
 

“Si l’objectiu és fer polítiques culturals dirigides als ciutadans... Aleshores 
aquesta seria una inversió en educació, que les administracions haurien de 
valorar. Però en aquells museus en que el destinatari no és el ciutadà sinó 
el turista, en que l’objectiu no és l’educació sinó l’oci, aleshores la gratu-
ïtat no és adequada. Depèn de l’enfocament del museu, del patrimoni, de a 
qui va dirigit, de quina oportunitat es té... Però els que van a fer una 
activitat d’oci està bé que paguin, aguanten econòmicament el Museu.”  
 

“Gratuït per a tothom no em sembla adequat, és “café para todos”. Els 
productes culturals valen diners, i si es paga per anar al teatre i altres 
coses, no entenc perquè als museus no... “ 

 

Accés gratuït als museus locals? Als nacionals?  
 

• Preguntats sobre quin tipus de museu considerarien més adequat per aplicar una 
política de gratuïtat, més persones pensen en els museus locals que no en els 
nacionals. Molt pocs, de fet, defensen la gratuïtat dels museus nacionals, malgrat 
conservar un patrimoni que pertany a tots els catalans. Per a molts dels 
entrevistats, l’alt percentatge de visitants turistes que reben els grans museus, 
siguin o no nacionals, i sobretot els de Barcelona, és un problema greu per 
introduir una política de gratuïtat. Molts es pregunten perquè se n’haurien de 
beneficiar, si no fan cap contribució en impostos, i a més no els influeix el preu? 
Per què perdre aquesta font d’ingressos tan quantiosa? 

 

“En el món local la gratuïtat és especialment important. En un museu que 
té un 80% de visitants turistes no pensaria el mateix. S’hauria de plantejar 
que aquesta gent pagués. Però per al públic individual que té un museu 
local com el nostre (ciutadans que venen a visitar o que acompanyen altres 
visitants) és molt important que el museu sigui un servei públic gratuït.”  
 

“El museu local, a més de museu fa de centre cultural. Si féssim pagar no 
vindria ningú, i aleshores la nostra missió ja no es compliria.”  
 

“Una política d’accés gratuït és més adequada en els museus locals, perquè 
tenen un paper de centre cultural que  no tenen els grans, que fa que els 
residents se sentin seu el museu. En un museu nacional el públic és molt 
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variat, hi ha molts estrangers. És lògic que amb els diners d’aquí se’n 
beneficïi la gent d’aquí, no els de fora.” 

 

“L’accés gratuït a les col·leccions permanents ho veig difícil. No ho veig bé, 
perquè aquí se’n beneficiarien els turistes. No els d’aquí. En un moment en 
que l’Estat del Benestar comença a anar justet, ara hem de regalar això als 
de fora? I pel que fa a la gent del país. No et sé dir si això serviria perquè 
la gent vingués” 

 

“En els nacionals i els grans museus de Barcelona no em sembla bé la 
gratuïtat, perquè es perd una oportunitat important d’ingressos de 
taquilla. A les grans ciutats els turistes són molts... I això representa molts 
ingressos. Al turista no li influeixen els preus dels museus, sinó les del 
viatge en conjunt.” 

 

 “Ho tenim molt interioritzat que els museus s’han de pagar, però no 
trobaria malament que entrar a la col·lecció permanent fos gratuït  i els 
serveis públics de pagament. El turisme és un problema, hauria de pagar.” 
 

“A Barcelona el públic turista té una proporció molt alta. Com més 
visitants té un museu de Barcelona, més alt és l’índex de visites 
turístiques. El Museu Picasso, la Sagrada Família, també el MNAC... El 
públic turista no és sensible al preu. El cost de visitar Barcelona és molt 
gran, i la tarifa d’un museu n’és una part petita. Cal reflexionar amb 
quines eines cal abordar això.” 
 

“Els museus que ingressen molts diners en les entrades, com el Picasso, 
diria que mai haurien de ser gratuïts.” 

 

Tendències actuals: accés bàsic gratuït o activitats especials gratuïtes?  
 

• Pràcticament tots els entrevistats estan d’acord que, en l’oferta dels museus, hi ha 
d’haver alguns espais de gratuïtat per eliminar barreres i afavorir el públic local, i 
que ja es practiquen. Els entrevistats estan dividits entre els que defensen l’accés 
bàsic gratuït i els que prefereixen la gratuïtat de les activitats especials. 
S’observen dues tendències que s’estan afiançant entre els museus catalans: 1) 
museus que tenen l’accés bàsic de pagament, però la major part d’activitats o 
serveis extra gratuïts, i 2) museus amb l’accés bàsic gratuït, però amb les activitats 
o els serveis de pagament. Les diferències rauen en el públic al que es vol 
arribar principalment amb cada oferta, o bé el turista, o bé el local. En municipis 
molt petits, també es dona el cas de museus amb accés bàsic de pagament però 
gratuït pels residents locals. 

 

El Museu del Montsià: accés bàsic de pagament i activitats gratuïtes. 
Es cobra entrada però s’ofereix un dia gratuït a la setmana (el diumenge). 
També es cobren els serveis regulars com els tallers didàctics, les visites 
guiades i algun curs. Les activitats culturals puntuals (cursos, tallers, 
conferències, etc.) són gratuites. 
 

El Museu de Cardedeu: accés bàsic gratuït i activitats de pagament. 
L’entrada al Museu és gratuïta. La visita guiada dels diumenges al matí també. 
La visita en grups i les activitats de cap de setmana (contes, concerts, etc.) 
tenen un preu. 
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El Museu de les mines de Cercs: accés bàsic de pagament però gratuït per als 
residents locals, i activitats també gratuïtes. 
L’entrada és de pagament, excepte per als residents locals (unes 1.400 
persones). Les activitats culturals són totes gratuïtes, perquè van adreçades a 
la població local.  

 

“La tendència és que l’exposició permanent anirà a la baixa, i creixerà 
l’oferta complementària (exposicions temporals, activitats, jornades de 
portes obertes, festivitats...) i aquesta oferta és i serà gratuïta. Això em 
sembla bé.” 
 

“La Caixa de Catalunya ho fa molt bé. Fa les exposicions temporals 
gratuïtes, adreçades al públic local, i les permanents, a les que sobretot hi 
van els turistes, són de pagament.” 
 

“Estic a favor de l’accés gratuït a l’exposició permanent com a servei bàsic 
del Museu, cobrant per les exposicions temporals i també per altres 
serveis.” 
 

“A favor de la gratuïtat permanent, en alguns museus, amb tarifes 
diferents per a les activitats especials.” 

 

“El Museu de Terrassa no ha cobrat mai entrada. Des de l’Ajuntament es 
considera que l’accés ha de ser sempre gratuït. El motiu és que es vol que 
la gent de Terrassa vingui, i això és inqüestionable. És dels terrassencs. I 
ha de ser el mateix anar a una biblioteca, un arxiu o un museu. Amb el Pla 
director de les esglésies de Sant Pere, que incorpora novetats 
museogràfiques amb un cost important, ens plantegem cobrar una part. 
Visitar el monument seguirà sent gratuït, però per utilitzar coses 
concretes, com l’audioguia o un audiovisual, caldrà pagar.” 
 

“Crec que la gratuïtat de les activitats és molt positiva, per obrir el museu 
a la població. Per a determinats col·lectius, i perquè vingui gent que mai 
vindria. Al nou Museu Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany, l’any 
2007 vam tenir 12.000 visitants pagant i 20.000 usuaris de xerrades, 
activitats i exposicions temporals. La resposta del públic a les activitats és 
molt bona, i es valora la gratuïtat. Fa que els canviï molt la percepció del 
Museu. Molts no s’esperaven el que han trobat.”. 
 

“Al Museu Episcopal de Vic totes les activitats de caràcter gratuït tenen 
molt bona acollida. Inclou l’entrada més l’activitat. Sobretot és públic 
local (comarcal), persones que ho saben i venen expressament aquest dia.” 

 

No es pot generalitzar, cada museu és diferent.  
 

• Una part dels entrevistats criden l’atenció sobre la diversitat de circumstàncies en 
les que existeixen els museus, que caldria tenir en compte si es volgués introduïr 
una política de gratuïtat. Consideren que caldria avaluar la idoneitat en cada cas, 
perquè és més aplicable en uns que en d’altres. Per alguns museus, una política 
d’accés gratuït reportaria beneficis clars, en un augment de visitants, i no 
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representaria canvis substancials de funcionament, mentre que en d’altres podria 
no tenir cap efecte, o tenir un impacte negatiu.  

 

“El meu punt de vista és que la gratuïtat al 100% no té sentit, perquè has 
d’adaptar-te a la realitat de cada cas. Per exemple, el Museu de la 
Immigració no té sentit que no sigui gratuït, mentre que el Museu Picasso 
no pot ser gratuït perquè sinó estaríem subvencionant als turistes.”  
 

“Les mesures generalistes no poden ser bones perquè el món dels museus 
és massa divers.” 
 

“Caldria pensar si en aquests moments es pot créixer realment en nombre 
de visitants. Quins museus poden i quins no?” 
 

“En els museus en què l’afluència és massiva pot ser difícil, però aquí 
podem créixer més.” 

 

“És diferent un museu de zona turística, que un museu d’àmbit local”.  
 

“La capacitat d’absorció de l’edifici és clau, els límits d’aforament, perquè 
no hi hagi problemes de massificació. També és difícil en els museus 
turístics”. 

 

“El problema dels museus per assumir la gratuïtat és el límit en diversos 
aspectes: el patrimoni, la capacitat d’aforament, la qualitat de la visita i 
la seguretat. Caldria tenir en compte aquestes coses a l’hora d’implantar 
una política de gratuïtat. El Museu Picasso, per exemple, per poc que es 
faci es satura. És impossible.” 
 

“El Museu té la capacitat d’absorbir un augment important de visitants, i 
per tant l’increment dels dies gratuïts no perjudica la qualitat de la visita. 
En aquest museu xifres més altes són perfectament assumibles. A més, fins 
ara, no hem trobat cap problema de comportament els dies gratuïts.” 
 

“No es pot generalitzar. No és el mateix un museu local que un museu 
gran. Un museu molt atractiu ha de fer pagar per evitar la massificació”. 
 

“Cal tenir en compte que hi ha diferents tipus de museus. Depenent de la 
seva estructura d’ingressos, és més aplicable en uns que en d’altres”. 
 

“Els museus que tenen autonomia de gestió són els que donen més 
importància als ingressos. Als que tenen gestió directa, tant els hi és, 
perquè no gestionen els ingressos. Un museu com el nostre, que genera un 
30% del pressupost anual amb ingressos propis, dels quals un 60% són per 
entrades... Som un consorci i ho gestionem tot, ingressos i despeses. Sense 
aquests ingressos no podríem fer moltes coses, ni política de recerca, ni 
conservació preventiva... perquè no generen cap ingrès. Només seria 
possible si hi hagués una compensació econòmica.” 
 

“Per alguns museus el paper de dinamitzador de la societat és molt impor-
tant, i els ingressos per entrades no importen gaire. Sí que importen, en 
canvi, als museus que són una eina per al turisme, les escoles o les empre-
ses. Caldria uan anàlisi de gestió econòmica de cada lloc per valorar-ho.” 
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El cas del MNAC. Algunes dades i valoracions. 
 

Freqüentació (2007):  
El Museu obre 312 dies l’any. L’any 2007 va registrar 949.939 visites, de les 
quals 345.000 van ser senceres, i 604.712 d’exposicions temporals.  
 

Política de preus (2008): 
L’admissió general costa 8,50€. 

Tenen l’entrada gratuïta tots els menors de 16 anys, i tots els escolars i 
estudiants que venen amb els seus mestres. També els ciutadans de qualsevol 
país de la UE majors de 65 anys, els docents i els museòlegs. 

Tenen reduccions de la tarifa: els joves amb carnet jove (de 15 a 25 anys), les 
famílies, els pensionistes, els grups culturals i determinats col·lectius amb els 
que hi ha un conveni (per exemple el RACC i el col·legi de llicenciats). 

Els Amics del Museu i els que han comprat l’abonament anual poden entrar 
gratuïtament (previ pagament de la inscripció). 
 

Accés gratuït actual (un diumenge al mes i jornades de portes obertes): 
L’accés és gratuït per a tothom 16 diumenges o festius l’any. També s’ofereixen 
visites nocturnes gratuïtes, vinculades a actes conjunts amb altres museus (la 
Nit Blanca, per exemple), i vetllades que el Museu organitza a l’estiu. 
 

Composició de les entrades:  
Del total de les entrades emeses: 51% són gratuïtes, 23% són de pagament 
sencer, 15% són reduïdes, i 11% són de convenis.  

La tarifa d’entrada és de 8,5€, però la mitjana de preu, si dividim el nombre 
total d’entrades venudes (senceres i reduïdes) pel nombre de persones, és de 
3€ per visitant. 
 

Impacte econòmic de cobrar entrada: Amb un total de 399.908 entrades 
venudes l’any 2007, els ingressos de taquilla van ser de 1.200.000 €. Això va 
representar un 6% del pressupost total (de 20 milions d’euros). Va representar 
també aproximadament una quarta part dels ingressos propis, els quals són un 
30% del pressupost . Els ingressos de taquilla són el tercer tipus de recurs propi 
en ordre d’importància, després del lloguer d’espais, i el patrocini privat, i el 
segueixen les vendes comercials (botiga, llibreria i altres vendes). 
 

El que representaria l’accés gratuït a les col·leccions permanents en relació 
als costos i la capacitat d’aforament: 

“El Museu podria absorbir perfectament un increment del 50% dels visitants, 
repartit al llarg del temps, sense que els costos actuals es modifiquessin 
substancialment si es mantenen els mateixos dies/hores d’obertura.  
L’excepció serien els esdeveniments gratuïts nocturns, de tipus puntual, que 
requeririen més despesa en vigilància i manteniment. Amb l’accés gratuït 
permanent (a les col·leccions), els visitants, en comptes d’estar concentrats en 
els dies gratuïts, estarien més repartits. Si el museu ara absorbeix 1.200 
persones en un dia, en podria absorbir 3.000 sense despesa addicional. Ara en 
canvi, s’han d’assumir puntes de sobrevisitació. Un diumenge amb 5.000 
persones demana reforços. Si l’entrada a les col·leccions permanent fos 
gratuïta, es suavitzarien les puntes d’afluència, transferint visitants a altres 
dies.  

Però no oblidem que l’impacte econòmic de l’entrada gratuïta no sols 
repercuteix en un increment puntual o permanent de les despeses de 
funcionament davant l’indiscutible increment de públics que comporta 
l’entrada gratuïta (una exposició temporal com la de Sorolla, gratuïta per 
compromís amb el patrocinador que ha assumit totes les despeses, ha triplicat 
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el nombre habitual de visitants), sinó que en l’estructura pressupostària actual 
generaria una davallada equivalent als ingressos procedents de la tarifa 
d’entrada que s’haurà de recuperar per altres vies, sent ara per ara 
insuficients els nous ingressos correlatius a l’increment de visitants derivats de 
les majors vendes en botiga, llibreria o cànons de restaurant o cafeteria. 
Aquest és el nus gordià de la gratuïtat, la necessària implicació econòmica dels 
poders públics o del patrocini privat per garantir l’equilibri pressupostari.” 

(Comunicació personal de Joan Llinares, administrador.) 

 
El cas del Museu Episcopal de Vic. Algunes dades i valoracions. 

•  20.000 – 25.000 visitants anuals. La tarifa d’entrada és de 5€. 

• És un museu d’interès nacional, amb una col·lecció de rellevància 
internacional, però fora dels circuits turístics. Això afecta el nombre i la 
tipologia de visitants.  

• El 80% dels visitants són catalans. Fan unes visites molt llargues, perquè han 
fet un desplaçament important per anar al Museu, i perquè tenen un interès 
molt específic. A aquest públic no li afecta el preu. 

• Els visitants es caracteritzen per tenir un nivell sòcio-cultural mig-alt, tant 
el visitant local com el d’àmbit català, i tant el dels dies de pagament com 
el dels dies gratuïts. 

• Els primers dijous de cada mes és gratuït (l’exposició permanent i la 
temporal). Els primers anys va tenir un impacte entre la població local, va 
fidelitzar persones que repetien la visita sovint. Aquest efecte ara ha 
minvat. Ho aprofiten alguns grups escolars i associacions, i també hi ha 
públic local sobretot de gent gran. Però la majoria dels que venen s’ho 
troben per sorpresa, no té efecte d’incentiu. 

• Es fan unes quantes jornades de portes obertes cada any. Aquests dies sí 
que atrauen més persones de la zona, i la composició sòcio-demogràfica de 
les persones varia una mica, però no gaire. O és gent molt fidelitzada, o 
gent que n’ha sentit parlar molt i ho tenien com assignatura pendent. 

• També es fan activitats extraordinàries, fora d’horari, que normalment són 
gratuïtes. També trimestralment es fa una activitat gratuïta especial per a 
la gent gran. Totes aquestes activitats tenen una molt bona acollida entre 
el públic local i comarcal. Aquest públic local és el que seria més sensible a 
una política de gratuïtat. 

“Pel model de museu, és més atractiu oferir descomptes, lligats a una 
comunicació i a unes activitats, que la gratuïtat. Perquè hi ha altres factors 
que influeixen més que el preu (l’entrada, per exemple, no convida a entrar-hi 
passejant, imposa i frena una mica), i perquè es perdria l’efecte promoció. La 
gratuïtat no seria la clau que canviaria els visitants. El volum de visitants 
creixeria per l’efecte novetat, però es mantindria? 

Pel que fa al finançament del Museu, els ingressos per entrades són només un 
5% del pressupost, i per tant no seria una qüestió determinant per prendre una 
decisió. És un museu car de mantenir, perquè té un patrimoni important. El 
cost el paguen les institucions, la societat, i no ha de repercutir en el visitant 
amb preus elevats. 

Pel que fa a la capacitat d’absorció de visitants, la gratuïtat no representaria 
cap problema.” 

(Comunicació personal de Carme Comas, cap de l’Àrea de Difusió i Acció 
Cultural. 
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Accés gratuït per a segments de públic específics. 
 

• La major part dels entrevistats estan d’acord en la conveniència de garantir l’accés 
gratuït als col·lectius més necessitats, tot i que hi ha qui pensa que si l’entrada 
tingués un preu molt baix ja seria suficient. Alguns apunten que caldria valorar 
millor a quins col·lectius s’hauria d’aplicar, ja que actualment hi ha grups que no 
estan ben coberts.  

 

“Que defensi que s’ha de cobrar entrada no vol dir que vulgui perjudicar 
els grups per als quals el preu és una barrera. S’han de posar en marxa tots 
els mecanismes per facilitar l’accés a: 1. els que estan en època de 
formació; i 2. els locals de la població, que són els més afectats quan es 
passa d’una situació de gratuïtat a una de pagament.” 
 

“Estaria d’acord amb mesures que beneficiïn segments específics que ho 
necessitin. Penso que les polítiques igualitàries són negatives perquè no 
totes les escoles ho necessiten, ni tots els jubilats, n’hi ha alguns amb un 
alt poder adquisitiu. Cal tenir present que l’ajuda ha de ser un estímul, 
però no generalista. Pels col·lectius que ho necessiten, per les escoles i els 
professors que es mouen...” 

 

“Caldria valorar la diversitat de col·lectius a les que es podria aplicar. És a 
dir, no només als professionals, sinó també a d’altres pel seu 
desafavoriment social.” 
  

“El que realment s’ha de fer és valorar quins són els segments de públic 
que tenen interès i no poden entrar. Qui són? Quants? Per aquests caldria 
posar mesures específiques, ben dirigides. Però ha d’estar ben clar el que 
es vol aconseguir, no interessa dir que s’ha multiplicat el públic per 
quatre. La gratuïtat és bona? Depèn dels objectius, del que puguis 
aconseguir, i de si és viable. El plantejament és aquest: a aquesta gent... 
què li falta? Quines necessitats tenen? S’ha de crear aquesta reflexió. Cal 
un cos teòric al darrera. No sabem ni qui va als museus, ni què fan els 
museus.” 
 

“Sóc totalment partidària de que tothom tingui possibilitats d’accés. Crec 
que en els museus de la Generalitat, tothom té una reducció o altra, fins i 
tot condicions de gratuïtat, o sigui que per poc pots trobar la manera 
d’entrar gratuïtament. Potser els més damnificats, els que no se’n poden 
beneficiar, són els joves que no són estudiants, i que són els que venen 
menys. Aquests són el públic que hauríem de captar.” 
 

“Els dies gratuïts són insuficients, molts col·lectius no estan ben coberts.” 
 

“Una altra manera de fer polítiques de gratuïtat és treballant amb 
col·lectius.” 

 

“La gratuïtat per a col·lectius em sembla propaganda. Amb una política de 
preus baixos seria suficient. Fins a 3€ no crec que un preu sigui dissuassori 
per a ningú.” 
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Accés gratuït per a les escoles? Per als que estan en edat formativa? I les famílies? 
 

• Alguns dels entrevistats fan èmfasi en la importància de garantir la gratuïtat per als 
infants i els joves en edat formativa, i per als grups escolars en particular. Es 
tracta de rebaixar les dificultats que tenen aquests grups per utilitzar els 
museus, i així complir millor el seu paper educatiu, especialment en la seva tasca 
de suport a l’aprenentatge formal. Pel que fa a la franja d’edat, actualment hi ha 
museus que ofereixen l’accés gratuït als menors de 6 anys, altres als menors de 12 
anys, altres als menors de 16 anys, etc. el que porta a alguns entrevistats a mostrar 
interès per un criteri unificat en aquest aspecte. 

“Tinc clar que les escoles haurien de tenir l’accés gratuït, de l’entrada al 
museu i de totes les activitats.  Perquè sortir de l’aula és molt important, 
l’impacte emotiu d’anar a un museu ajuda molt en l’aprenentatge. Però 
sortir de l’aula és molt complicat: transport, acompanyants, horaris... 
Caldria com a mínim, posar-ho més fàcil, que un element, el preu, que és 
dissuassori, deixi de ser-ho. Actualment hi ha un programa de beques que 
les escoles poden sol·licitar a través dels centres de recursos, però només 
arriba a les de la ciutat de Barcelona. A més, no és la millor política. Dins 
d’una escola que no és eligible per a una beca hi ha persones que no s’ho 
poden pagar. Algunes escoles reivindiquen el dret d’accés gratuït dels nens, 
perquè no volen ser tractades com “escoles pobres”. 
 

“Detecto una certa demanda. Hi ha un nucli d’escoles que constantment 
demanen la gratuïtat de les activitats. Diuen que no ho poden pagar. 
Envien una carta perquè se’ls concedeixi l’accés gratuït, però l’activitat 
l’han de pagar. De l’Estat Espanyol, som la comunitat que tenim els preus 
més alts de les activitats educatives. A Canàries, Galícia, Mallorca i Madrid 
les activitats educatives són gratuïtes. No només l’entrada sinó també el 
monitoratge. Sembla que a Catalunya tothom està acostumat a pagar.” 
 

“La suma de visita al Museu, més activitat didàctica, més desplaçament, 
surt cara per a moltes escoles. Sobretot per a les escoles públiques de 
determinades zones, sobretot de l’àrea metropolitana. El que puja massa 
és el transport. Cal facilitar que els nens de les escoles rurals puguin 
conèixer el patrimoni del món urbà.  També cal facilitar que els nens de 
l’entorn urbà i àrea metropolitana vagin a l’entorn rural. Ho fan molt poc 
perquè és complicat en temps, en desplaçaments i en diners. Solucionar 
això no pertocaria només a Cultura. Haurien de cooperar les regidories i 
conselleries de Cultura i d’Ensenyament, que ara estan molt separades, tot 
i que tenen els mateixos  interessos.” 
 

“Hi ha un segment d’escoles que no poden venir, que miren molt els costos 
de les sortides, malgrat algunes ajudes existents en els Ajuntaments.” 
 

“Penso que si l’escolarització és obligada fins els 16 anys, hauria de ser 
gratuït fins aleshores.”   
 

“S’està tornant a reivindicar la família en el procés educatiu del nen. En 
les famílies que arriben aquí, veiem que l’aprenentatge que es genera és 
molt ric. I valdria la pena fomentar-ho. Els donaria l’accés gratuït”. 
 

“El públic familiar és un tipus de públic que ens està costant molt de 
captar, i en part crec que és pels preus. En alguns casos els preus que es 
cobren em semblen un abús. Hi ha la idea de generar ingressos a partir de 
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les activitats. Però aleshores tinc la sensació que les famílies que 
s’apunten a les activitats són totes de classe mitja-alta”. 

 

Propostes per a una nova política de preus a aplicar a les activitats del 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Pere Viladot. Cap del Programa d’Activitats. 15 de maig de 2007. Informe 
sobre tarifes de les activitats culturals (extracte). 
 

Les activitats escolars: una eina per a l’equitat.  
Les oportunitats d’experiències emocionals que el museu dóna als alumnes, 
bàsiques a l’hora de produir un aprenentatge significatiu, segons la teoria 
constructivista de l’aprenentatge, han de ser garantides per a tots els infants 
de qualsevol nivell socioeconòmic. Si bé el museu no pot garantir aquesta 
igualtat d’oportunitats en tots els elements que configuren una sortida 
(transport, acompanyants, etc.), sí que pot ajudar molt amb una política de 
preus adequada. 
 

Pes dels ingressos per activitats en el pressupost del Museu.  
En el pressupost de l’any 2008, els ingressos previstos per activitats representen 
només un 1,42% del pressupost total del Museu. Les activitats de pagament, 
tenen uns 13.000 usuaris, que gairebé tots provenen dels centres escolars (uns 
500 cada any, que paguen entre 56 i 67 euros per grup). Pràcticament tota la 
resta d’activitats culturals, amb uns 5.000 usuaris, són gratuïtes. L’anàlisi 
detallada dels costos mostra com els costos per usuaris de les activitats 
gratuïtes són el doble que els de les activitats de pagament.  

No és una contradicció que la majoria dels usuaris que paguen per les activitats 
són els que estan en la seva etapa formativa obligatòria als centres escolars?  
 

Propostes. Amb la idea de reforçar la funció educativa del Museu es proposen 
diverses mesures, entre elles dues de gratuïtat: 

 Gratuïtat en l’entrada al Museu fins els 18 anys. Si bé l’ensenyament 
obligatori i gratuït s’estén fins els 16 anys, les politiques educatives del Govern 
de la Generalitat promouen que la totalitat dels joves de 16 a 18 anys segueixi 
algun tipus d’estudi postobligatori (Batxillerat o Cicles Formatius), per la qual 
cosa desenvolupa una política  important de centres públics gratuïts, de manera 
que ens acostem als països més desenvolupats. Sembla coherent, doncs, que 
l’entrada al museu segueixi els paràmetres esmentats i també sigui gratuïta en 
aquest tram d’edat. 

 Gratuïtat per a totes les activitats escolars. Si es vol afavorir l’equitat en 
l’accés a la possibilitat de gaudir d’oportunitats que són bàsiques per afavorir 
l’aprenentatge dels alumnes, caldrà aplicar polítiques de reducció de costos per 
a les escoles. Així doncs, es proposa que totes les activitats educatives dirigides 
a centres d’Educació Infantil, Primària i Secundària, siguin gratuïtes. De cara a 
la gestió de reserves, caldrà establir sistemes de control i gestió per al 
previsible increment de demanda i per tal d’assegurar l’assistència de centres 
amb un interès real per fer activitats educatives. 

 

Accés gratuït puntual (jornades de portes obertes). 
 

• L’opinió dels professionals entrevistats en relació a les jornades de portes obertes 
està fonamentada en l’experiència dels darrers anys. En general es perceben com 
esdeveniments molt eficaços per atraure un gran nombre de visitants, 
especialment de la població local. En diversos museus, sobretot de Barcelona, es 
descriuen també com a experiències de poca qualitat, a causa d’una visita 
massificada i poc respectuosa, que en casos puntuals ha provocat problemes de 
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seguretat. Fora de Barcelona, es valoren en general (no en tots els casos) més 
positivament. 

 

“Els dies gratuïts (jornades de portes obertes) dupliquem, tripliquem o 
quatripliquem el nombre d’entrades. Ho tenim comptabilitzat. Són un 
incentiu a la visita, això és clar. No és un dia qualsevol, ho reforcem amb 
activitats  i amb campanyes als mitjans de comunicació que en fan 
promoció. Tenen un caràcter festiu i un suport mediàtic.” 
 

“Per a la població local, em sembla molt important que hi hagi festes o 
celebracions de dia gratuït.” 
 

“Aquí és gratuït per la festa major, i està ple. Tothom hi va perquè hi ha 
un factor de socialització”. 
 

“Els dies gratuïts permeten fer una promoció dels museus, i atraure públics 
que després pots fidelitzar”. 

 

“Puc constatar que els dies de portes obertes (sobretot durant la Mercè), la 
visita al Museu es converteix en una passejada.” 
 

“Les visites són més curtes, i la qualitat baixa considerablement. Hi ha més 
públic, però la gent entra per xafardejar, i s’hi passa només mitja hora, 
mentre que si paguen hi estan dues hores. Els visitants es queixen més, són 
més exigents –si alguna cosa no funciona, si fa calor... no sabem per quina 
raó. A més, surt més car. Requereix un sobreesforç i un sobrecost, sobretot 
de capítol 1”. 

 

“L’impacte és positiu, però “es fa una visita de metge de seguro”. Quan la 
gratuïtat forma part de la regularitat, em trec el barret, aleshores la gent 
ho aprofita, però quan és un esdeveniment no. És molt diferent la gratuïtat 
dels dimarts als monuments nacionals que la gratuïtat dels esdeveniments. 
La gratuïtat d’un cop a la setmana és un valor, les jornades de portes 
obertes, en canvi, pel seu efecte promocional, porten a la massificació”.  

 

 “A les jornades de portes obertes, i els diumenges gratuïts, aquí es 
concentra tothom, serveixen per passejar-se pel Museu. Està massa ple, 
l’experiència no serveix per a res. El percentatge de visitants que aprofita 
les activitats és minoritari, perquè l’experiència és molt massiva. És ben bé 
entrar per entrar. Està bé mentre no tinguem una altra cosa, però els 
objectius de l’accés gratuït no s’aconsegueixen, no s’aconsegueix que la 
gent aprengui, que es sensibilitzi. Només s’entra i prou.” 
 

“Les jornades de portes obertes estan mal fetes, hauríen de permetre fer 
possible una visita museística de qualitat. El comportament dels diumenges 
d’entrada gratuïta, en canvi, és molt diferent, atrau un públic que té 
interès pel Museu.” 
 

“El dia abans  venen 10 persones, el dia de portes obertes en venen 100. 
Normalment porten problemes perquè el descontrol és molt gran. Cada any 
fem unes 10 jornades, i l’efecte es nota molt. Només tenim una sola 
persona que fa atenció al públic i vigilància.” 
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“El Museu ofereix jornades de portes obertes puntuals. L’impacte és que 
visita molta gent, el que comporta un augment dels costos de vigilància i 
d’altres, que hem de pagar.” 
 

“A nivell anecdòtic es pot dir que els dies gratuïts s’incrementa el nombre 
de visitants, i hi ha la percepció de que s’està afavorint el públic local, 
sobretot en les activitats nocturnes. Aquí la forma de visitar és molt 
correcta, el nivell de qualitat de l’experiència es manté.”  

 

• Molt pocs entrevistats parlen dels objectius de les jornades de portes obertes, i els 
que ho fan es refereixen més a la promoció dels museus que a l’atracció de nous 
públics. No hi ha objectius clars en relació als públics, i, en concordància, no 
s’avalua ni es fa seguiment del seu impacte. L’excepció és la recent Nit dels 
Museus, en la que els museus de Barcelona van fer una comunicació adreçada al 
públic jove i van avaluar-ne el resultat. 

 

“L’objectiu de la Nit dels Museus era obtenir un ressò mediàtic, perquè els 
museus fossin notícia a l’engròs, com a conjunt. Volíem fer-ho amb criteris 
comuns, fer una oferta grossa conjunta. Ho vam aconseguir.” 

 

El cas de la Nit dels Museus a Barcelona 2008 
La Nit dels Museus es celebra a Barcelona des del 2005, i l’any 2008 ha comptat 
amb la participació de 20 museus que han ofert diverses activitats i han obert 
les seves portes de forma gratuïta entre les 7 de la tarda i la 1 de la matinada. 
Les activitats s’han emmarcat en el programa més ampli Barcelona Diàleg 
Intercultural (una iniciativa que proposa fomentar la cohesió social i la 
convivènvia pacífica a través del reconeixement de la diversitat ètnica i 
cultural), i també dins la XXII Setmana de la Poesia de Barcelona. Els museus 
han acollit durant aquesta nit poetes d’aquí i d’arreu presentant les seves 
poesies en diferents llengües. L’Institut de Cultura de Barcelona ha coordinat 
una campanya de comunicació amb la publicació d’un fulletó de presentació 
amb els mapes de les tres zones o epicentres de la vetllada (Montjuïc, Ciutat 
Vella i Eixample-Sant Gervasi),  i un lloc web on consultar el programa detallat 
d’activitats (www.lanitdelsmuseus.cat).   
 

No s’ha identificat cap document on s’expressin els objectius de la Nit dels 
Museus a Barcelona (en termes d’atraure nous públics o de democratització 
cultural), però La Nit es va promoure fonamentalment entre un públic jove amb 
formació, i la comunicació va destacar l’ocasió especial de visitar-los de nit i 
l’entrada gratuïta. La premsa en va destacar les activitats especials, i l’èxit de 
la convocatòria, que va provocar cues importants i una afluència massiva durant 
tota la nit.  
 

Els resultats d’una enquesta promoguda per l’ICUB i els museus de Barcelona 
mostren que l’esdeveniment va arribar a un públic jove, amb un nivell de 
formació. 
 

Avaluació de la Nit dels Museus 2008 
 

Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat; Direcció de Serveis d’Estudis i 
Avaluació (2008) La Nit dels Museus. Presentació de resultats. Del 19 al 31 de 
maig. Ajuntament de Barcelona. 
 

Enquesta realitzada a través de la pàgina web. Obtingudes 2.184 enquestes 
vàlides 

L’enquesta aporta dades sobre el perfil dels visitants (amb el biaix inherent al 
fet que es tracta d’una mostra autoseleccionada, composada pels que han 



 130 

tingut interès per respondre a l’enquesta disponible a la web). També aporta 
dades sobre la valoració de diferents aspectes de l’esdeveniment. 
 

Perfil dels visitants.  

• El gruix dels enquestats se situa entre els 25 i els 44 anys (un 67%), i 
sobretot entre els 25 i els 34 anys (47%). En alguns museus, com el MACBA, 
el CCCB i CaixaForum pesen més els trams de 16 a 34 anys, mentre que en 
d’altres com el Museu Marés, el Barbier-Muller o el d’Arqueologia els que 
van de 25 a 44.  

• El nivell d’estudis és elevat. Un 69% són universitaris, en un grau molt 
important per damunt de la població, i un 26% tenen la secundària 
finalitzada.  

• Dos terços viuen a la ciutat, repartits per tots els districtes, i la resta a 
l’àrea metropolitana.  

• Treballen en ocupacions qualificades: un 46% són professionals tècnics i 
càrrecs intermedis, amb un pes molt per damunt de la seva població, un 
41% són empleats, i  un 7% són directius. Només un 3% són obrers manuals. 
També hi ha un bon nombre d’estudiants.  

• El català és la llengua més utilitzada per contestar l’enquesta (60%). 
 

La visita als museus. Els museus més visitats són el MNAC i el MACBA. 
Segueixen el Museu Picasso, CosmoCaixa, la Fundació Miró, la Pedrera i el 
CCCB.  
És remarcable que un 54% de les persones que van contestar l’enquesta  no 
havien anat mai al museu que van visitar. El que va rebre més visitants de 
primera vegada va ser el Museu Barbier-Muller (un 87% dels visitants no hi havia 
anat mai), i el que menys el CCCB (un 26%), ja que el perfil dels enquestats 
s’adiu al del seu públic habitual. 
 

Valoració de l’esdeveniment: 
Nota mitjana obtinguda en la valoració de la iniciativa: 9,2 sobre 10. 

Valoració mitjana de l’aspecte de la gratuïtat de la Nit dels Museus: 9,7 sobre 
10. És interessant que la gratuïtat és l’aspecte més valorat pels enquestats, 
seguit de les activitats especials que s’havien programat (8), i de l’horari (7,9). 
 

Reunió d’avaluació dels museus participants . Organitzada per l’ICUB, va 
tenir lloc el 18 de juliol a la sala d’actes del Museu de Ciències Naturals: 
A l’acta de la reunió consta que es van valorar: les activitats, la campanya de 
comunicació, el programa, l’horari, els pagaments i la facturació. 

La valoració final: “en conclusió, es valora positivament el treball de conjunt 
que tots els museus i centres han portat a terme de manera unitària i 
coordinada. La realització d’una campanya paraigües ha afavorit els bons 
resultats de l’activitat, així com la creació de la marca “La Nit dels Museus”. 

Sorprèn que no es valoressin aspectes de diversificació de públics, malgrat que 
els resultats de l’enquesta aportaven dades interessants al respecte. 

 

• No hi ha gaires dades respecte a la composició sociodemogràfica del públic que 
assisteix a les jornades de portes obertes, però l’opinió general és que es tracta 
d’un públic molt variat, bona part del qual no és visitant habitual de museus. Els 
entrevistats observen diferències en la composició del públic segons el caràcter de 
l’esdeveniment i el tipus de promoció que se’n fa. Les festivitats locals atrauen un 
públic molt divers, les activitats noctures atrauen un públic jove (sobretot a 
Barcelona), i les jornades relacionades amb els museus i el patrimoni atrauren un 
públic amb un nivell cultural i adquisitiu més alt. Els entrevistats reconeixen que 
les jornades són efectives per atraure nous visitants, però això no tots ho valoren 
positivament. 
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“No sabem si hi ha un canvi en la composició del públic. No fem cap 
seguiment. Però de forma intuitiva penso que aquests dies el públic és més 
popular, sobretot és públic familiar. De minories n’hi ha poques, els dies 
gratuïts, però pel que fa al nivell socioeconòmic, segur que hi ha una 
diferència. Anecdòticament, perquè no està estudiat.” 
 

“No fem estudis de públic. Però es nota que les jornades de portes obertes 
atrauen un volum important de gent que no ha visitat mai. Són gent que 
prova, que vol descobrir. Sobretot si s’ha fet una bona comunicació.” 
 

“El nas em diu que segurament és un tipus de gent que no aniria al museu 
un dia normal. És un públic que ve només perquè se li ha promocionat la 
gratuïtat. És possible que si li agrada torni, però no s’ha preguntat mai.” 

 

“La Mercè és el dia que passa més gent, com un ramat. Unes 3.200 o 3.300 
persones. Són visites sense solta ni volta. No saben ni on són. Però un petit 
percentatge, potser un 5%, descobreix el museu i torna un altre dia. Ho 
sabem perquè ho diuen a recepció” 
 

“Durant la Mercè venen famílies, moltes parelles amb nens, parelles joves. 
La gent surt a passejar per la ciutat. Gent de tota mena. I gent que 
habitualment no visita museus.” 
 

“A la Nit dels Museus (17 de maig) va venir un tipus de públic que ja sabia a 
què venia. I força gent jove. Diferent al tipus de públic de les jornades de 
portes obertes.” 
 

“La Nit Blanca (juliol) es centra massa en els espectacles. La composició del 
públic és molt variada, molt heterogènia. Dels habituals de museus n’hi 
van pocs. Aquesta gent no hi té res a veure, no els importen els museus. 
Crec que un 80 o 90% no tornen mai més. Però hi ha una franja propera al 
públic de museus, que potser sí que s’anima amb el tema.” 
 

“Les jornades especials, com la Nit Blanca, tenen uns resultats agredolços. 
Fan il·lusió les cues i veure gent diferent, però quan mires al detall, veus 
que aquests no venen per visitar el Museu, sinó només perquè donem una 
copa, perquè és una nit especial, lúdica, un passeig. Quanta d’aquesta gent 
valora el Museu? Quanta d’aquesta gent es comporta dins del Museu? 
Quanta repetiria la visita, fins i tot si fos gratuïta? En l’última Nit hi havia 
gent cridant, borratxa... Van drestrossar una peça. Al Museu, jo sóc l’única 
persona que pensa que els dies de gratuïtat puntual poden ser bons, la 
resta tenen por per la seguretat.” 
 

“Cal vigilar quin missatge es dona, com es promociona. A la Nit Blanca es 
van comunicar tant els concerts... els museus eren de més a més. Això va 
atraure molta gent amb ànim de festa i botellón, i va haver-hi problemes 
de comportament. Concerts i museus necessiten estats d’ànim diferents.”  
 

“La Nit dels Museus (17 de maig de 2008) vam observar una tipologia de 
públic que aquella nit col·leccionava museus. Molta gent jove. Vam 
observar que era més important estar dins del Museu que visitar el Museu. 
La visita era molt curta, d’uns 20 o 30 minuts (quan normalment és d’una 
hora o més). Hi havia molta conversa. Estava massa ple, vam quedar 
desbordats. Vam tenir problemes de seguretat, en part per culpa de les 
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actuacions que es feien al passadís, que van col·lapsar els accessos. La gent 
no es comportava a les cues. Venien perquè estava obert, per fer una 
activitat diferent, no per veure la col·lecció. Era un públic que no coneixia 
el Museu ni les polítiques de gratuïtat. Se’ls deia que tornessin l’endemà, 
que també era gratuït, però deien que no tenia gràcia. Va ser un error fer 
espectacles, perquè la gent venia pel concert.” 

 

Nits gratuïtes al MNAC 
La composició del públic es caracteritza per dos aspectes claus: és 
majoritàriament jove i resident a la ciutat o l’àrea metropolitana. 
Els dies normals en canvi, el 59% dels visitants són estrangers, un 36% de tot 
Catalunya, i un 5% d’Espanya. 
 

Montjuïc de Nit, 5 de juliol de 2008: 
Van visitar el MNAC unes 12.000 persones. No hi ha dades sobre la composició 
del públic, però es va observar que entre el públic hi havia un segment jove i 
ciutadà que no és visitant habitual dels museus, i també que molts visitants era 
la primera vegada que visitaven el Museu, el que es valora com un impacte molt 
positiu. 

Entre els aspectes negatius destaca que va pesar el caràcter més lúdic, i van 
tenir alguns incidents, tot i que pocs. Aquests problemes obliguen a reforçar els 
dispositius de seguretat en aquest tipus d’esdeveniments, la qual cosa 
representa una despesa. 
Es van generar ingressos de cafeteria, però pocs de la botiga. 
 

Nit dels Museus, 17 de maig de 2008: 
Van visitar el MNAC unes 9.000 persones. El tipus de públic era més conscient 
de tenir una experiència de relació amb el patrimoni, tenia un nivell cultural 
més alt. 

Es van generar ingressos de cafeteria i de botiga. L’ingrés per botiga va ser el 
doble en la Nit dels Museus que en Montjuïc de Nit, perquè el tipus de públic 
que va participar és més consumidor de productes del Museu (llibres, 
reproduccions, etc.) 

 

Accés gratuït limitat a un dia o unes hores, de forma regular. 
 

• L’accés gratuït limitat, ofert de forma regular, un dia a la setmana o un dia al mes, 
es valora positivament per part dels entrevistats. Actualment diversos museus 
ofereixen un dia al mes, no el mateix a tots els museus, i alguns un dia a la 
setmana, el que produeix una certa confusió entre el públic, que s’ha d’informar 
sobre quin dia gratuït ofereix cada museu. Hi ha qui apunta la necessitat de 
generalitzar aquesta pràctica de gratuïtat limitada, establint uns criteris unitaris i 
fent-ne una bona difusió, per facilitar així un bon coneixement entre els públics. 
També s’ha recollit l’opinió de que una mesura d’aquest tipus podria ser un primer 
pas cap a una política d’accés gratuït més àmplia. 

 

“Per a la gent local, una oferta d’accés gratuït sí que seria un incentiu. 
Caldria trobar una fórmula en dies al mes o a la setmana. Potser estaria bé 
oferir-ho els diumenges. Aquest tipus de gratuïtat limitada, regular, 
permet no perdre els ingressos dels turistes i alhora beneficiar la població 
local. Una primera fase per introduir una política d’accés gratuït seria 
establir bé uns moments de gratuïtat, perquè les persones amb limitacions 
sàpiguen que han de fer”.   
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“Jo no començaria amb la gratuïtat total sinó amb reduir molt els preus i 
amb la introducció d’alguns dies,  i fer-ne una bona difusió. Un cop a la 
setmana d’accés gratuït seria millor, un cop al mes em sembla poc, en part 
perquè un cop al mes demana una programació a llarga distància per part 
del visitant. Alhora aniria abaixant preus i buscant quin és l’equilibri. 
Perquè tinc una certa por que, en aquests moments, les polítiques de 
gratuïtat portessin a un mal ús. Podrien portar a una allau de gent i a que 
no es puguin complir les expectatives.”  
 

“Si algú vol accedir al Museu i té una limitació econòmica, està bé que hi 
hagi una oferta de gratuïtat limitada perquè el preu no sigui una barrera. 
Sempre i quan no sigui una mesura genèrica”. 

 

“Oferir una gratuïtat limitada de forma regular em sembla bé. Tanmateix 
crec que s’hauria d’unificar el criteri per a tots els museus del país, perquè 
la gent es pugui orientar. Tots un dia al mes, o un dia a la setmana”. 

 

“Penso que el diumenge no és el millor dia, perquè és quan “els actius” 
(els que guanyen diners) consumeixen cultura. Millor un dia feiner”. 

 

• L’experiència d’oferir una gratuïtat limitada de forma regular es valora més 
favorablement que l’experiència de les jornades de portes obertes. Malgrat que no 
s’ha fet cap avaluació ni cap seguiment enlloc, i que tota l’evidència és anecdòtica 
o puntual, s’informa de nivells d’assistència elevats. Els entrevistats reconeixen 
que hi ha una relació clara entre gratuïtat i increment de l’afluència, i que la 
gratuïtat té un efecte d’incentiu, la qual cosa es valora positivament. També 
destaquen positivament l’increment percentual de població local. L’impacte de 
l’augment de visitants en l’experiència de la visita no es veu tan negativament com 
en el cas de les jornades de portes obertes, i en molts casos l’experiència es veu 
fins i tot millorada amb l’organització d’activitats paral·leles també gratuïtes.  

 

“De la política de gratuïtat d’un dia al mes o a la setmana no s’ha fet cap 
avaluació enlloc. Tota l’evidència és anecdòtica, però els nivells d’assistència 
són positius”. 
 

 “Impacte positiu en el nombre de visitants i en la forma en que els 
visitants utilitzen el Museu”. 
 

“Aprofitem els dies gratuïts per fer activitats també gratuïtes, algunes 
amb molt d’èxit, que la gent ja espera”. 

 

Monuments nacionals i Museu d’Història de Catalunya: 

Els monuments nacionals tenen el dimarts gratuït. No hi ha dades estadístiques 
però se sap que hi va més gent, tant durant l’any, com durant l’estiu. 
Especialment ho aprofiten els grups organitzats, que venen amb autocars, 
sobretot els de gent gran. Passa en tots els monuments, no només en els més 
populars.  

Al Museu d’Història de Catalunya s’ofereix l’accés gratuït el primer diumenge 
de cada mes, i també s’ha notat creixement de visitants, tot i que menor. Es 
programen les activitats per aquests dies perquè aleshores segur que funcionen. 

 

 



 134 

Museu Picasso: 
L’entrada és gratuïta el primer diumenge de cada mes, i es fan unes tres 
jornades de portes obertes l’any.  

El dia gratuït hi ha el doble de visitants que el dia de pagament, i són visitants 
locals.  

El dia de pagament el 90% són turistes. Els grups representen un 20%, i són 
bàsicament de turistes estrangers. 
Els dies gratuïts s’inverteix la proporció –un 90% és públic local. Aquests dies no 
s’accepten grups. 
Els dies de jornades de portes obertes no es baixa dels 5.000 visitants 

Per recuperar el públic local, el Museu ha creat el Carnet Picasso, que costa 
10€ l’any, i permet fer totes les visites que es vulguin, sense fer cues.  
(actualització: a finals de l’any 2008 el Carnet comptava amb un miler d’usuaris)  

 

Museu Marés: 

L’entrada és gratuïta el primer diumenge de mes, i també cada dimecres de 15 
a 19h.  

Els dimecres és un públic de gent gran local que repeteix les visites. Gent a la 
que li agrada visitar museus, i que venen en petits grups.  

La gratuïtat dels dimecres a la tarda serveix també per quan hi ha grups que 
demanen entrada gratuïta (grups de càritas, de discapacitats, universitaris, de 
formació professional...) aleshores se’ls diu que vinguin aquest dia. 

Aquests dies serveixen perquè hi hagi un accés per a la gent del país, i  perquè 
tornin. Es produeix un increment de públic, més gran el del primer diumenge de 
mes que el dels dimecres a la tarda. 

 

MNAC: 

Ofereix el primer diumenge de cada mes l’accés gratuït a les col·leccions 
permanents i a les exposicions temporals, seguint la política dels museus de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

Anteriorment s’oferia gratuït el primer dijous de cada mes, i només a les 
col·leccions permanents. A l’hora de modernitzar la gestió del Museu es va 
decidir canviar-ho, perquè el dijous és un dia feiner i els que en gaudien ho 
feien de forma sorpresiva, i eren sobretot els turistes. Es va canviar perquè es 
volia que beneficiés tots els públics de forma efectiva. El primer any els 
visitants en diumenge gratuït es van duplicar, respecte els dels dijous gratuïts. 
Ara s’estan triplicant.  

> Un diumenge de pagament (horari de 10 a 2.30h), visiten el Museu unes 1.500 
persones. 

> Un diumenge d’entrada gratuïta (horari de 10 a 2.30h), el visiten unes 3.000 
persones. Si coincideix amb una exposició interessant que acaba d’inaugurar o 
que s’està a punt d’acabar el visiten unes 4.500 persones. 

L’increment és imputable al públic local, que es planifica la visita al Museu per 
venir un dia gratuït. I en un 90% és imputable a la gratuïtat. 

 

Museu d’Arqueologia de Catalunya 

L’entrada és gratuïta l’últim diumenge de mes. Les dades de Barcelona, Ullastret, Empúries i 
Girona  mostren que l’assistència puja els dies gratuïts. El dia de gratuïtat, diferent de molts 
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museus que ho fan el primer diumenge de mes, pot repercutir en un nivell de coneixement més 
baix d’aquesta gratuïtat. 
       

MAC Empúries Gener 07 Febrer 07 Març 07 Abril 07 Maig 07 Juny 07 
diumenge de pagament Dg 28 Dg 25 Dg 25 Dg 29 Dg 27 Dg 24 
núm. visitants  151 223 330 4710 (Marató) 643 390 
 Gener 08 Febrer 08 Març 08 Abril 08 Maig 08 Juny 08 
diumenge gratuït Dg 27 Dg 24 Dg 30 Dg 27 Dg 25 Dg 29 
Núm. de visitants  173 403 748 498 251 413 
       

MAC Girona Gener 08 Febrer 08 Març 08 Abril 08 Maig 08 Juny 08 
Mitjana de visitants  24 63 76 80 344 59 
Data gratuïtat / 
Núm. de visitants 

Dg 27 /  69 Dg 24 / 56 Dg 30 / 140 23 abril / 147 
Dg 27  /  115 

10 maig/1627 
11 maig/2632 
17 maig/2237 
18 maig/  630 
Dg 25  /     51 

Dg 29 / 161 

       

MAC Ullastret Gener 08 Febrer 08 Març 08 Abril 08 Maig 08 Juny 08 
Mitjana de visitants  34 45 147 78 128 115 
Data gratuïtat / 
Núm. de visitants 

Dg 27 / 52 Dg 24 / 146 Dg 30 / 155 23 abril / 78 
Dg 27 /  96 

18 maig / 298 
Dg 25 /     73 

Dg 29 / 161 

       

MAC Barcelona Gener 08 Febrer 08 Març 08 Abril 08 Maig 08 Juny 08 
Diumenges no gratuïts* /  
Núm. de visitants 

Dg 6 /     19 
Dg 13 /    77 
Dg 20 /  133 

Dg 3 /    194 
Dg 17/   214 
 

Dg 2 /     65 
Dg 9 /     26 
Dg 16 /   23 
Dg 23 /   25 

Dg 6 /   142 
Dg 13 /   69 
Dg 20 /   51 
 

Dg 4 /     73 
Dg 11 /   64 
 

Dg 1 /     73 
Dg 8 /     30 
Dg 15 /   40 
Dg 22 /   12 

Data gratuïtat / 
Núm. de visitants 

Dg 27 /  169 Dis 10 / 228 
Dg 24 / 109 

Dg 30 / 54 Dg 27 / 108 18 maig/ 265 
Dg 25  /    80 

Dg 29 / 33 

*Al MAC Barcelona el primer diumenge de mes s’observa un augment de visitants perquè s’ofereix el taller per nens més sol·licitat. 

 

• L’augment de visitants els dies gratuïts que s’ofereixen de forma regular es 
produeix sense una promoció específica. La informació es limita, normalment, a 
una menció en els fulletons o el web del Museu. Els entrevistats es mostren, en 
general i amb alguna excepció, contraris a fer-ne una major divulgació. 

 

“Si a sobre hem de pagar la promoció de la gratuïtat, doncs no ho sé, si val 
la pena...” 
 

“Ni tan sols ho posem al tríptic. Crec que no s’ha de difondre. No vull que 
la gent vingui només perquè és gratuït.” 
 

“Només es posa un rètol a l’entrada i informació a l’agenda del Museu. 
Pensant-ho, ens agradaria fer una campanya a la ciutat”.  
 

“No fem promoció de la gratuïtat en sí. Només fem promoció de les 
activitats gratuïtes, aquestes sí que surten al diari i a tot arreu.” 
 

“Els dies gratuïts d’un cop al mes, augmenten els visitants tot i que no es 
fa cap promoció específica, més aviat s’intenta dissimular perquè ja és el 
dia que ve més gent. Promocionar preus, fer descomptes, ... Tot em 
sembla bé, però promocionar la gratuïtat, donar-la com a valor afegit... En 
això no hi estic d’acord. Perquè la gent surt a veure què hi ha, i apareix 
massivament. I fan una visita barroera i superficial que no m’acaba de 
convèncer. I m’ho diu l’experiència. Si la gratuïtat es promocionés com un 
dret, aleshores les conseqüències serien unes altres.” 
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Sobre l’aplicabilitat a Catalunya... Els paràmetres de discussió es posen en 
qüestió.  

Alguns entrevistats qüestionen la utilitat i el valor d’estudiar aquest tema, per diversos 
motius. 
 

• Caldria plantejar primer altres temes més de fons, com quin és el paper social 
dels museus i com s’ha de finançar la cultura. 

 

“L’aplicabilitat del tema està d’entrada afeblida perquè hi ha uns temes 
de fons que no estan ni plantejats. 

No es pot plantejar el tema de la gratuïtat sense que això estigui vinculat a 
dos temes centrals que aquí encara no s’han plantejat: el finançament de 
la cultura i el paper dels museus. Decidir si són gratuïts o no, no resol el 
problema dels museus.  

Cal plantejar el paper que els museus han de jugar en relació a les 
infrastructures de la cultura. Què es demana d’un museu? Tothom sap què 
es demana d’un hospital o d’una biblioteca, però no d’un museu. Cal tenir 
un model en el que el paper dels museus estigui clar. Fins que no estigui 
clar què és el que esperem dels museus... De què serveix aquesta discussió 
quan no sabem el que és socialment important, o políticament important. 
Els museus en aquests moments no estan en l’agenda social ni cultural. No 
interessen a gaire gent. Si el preu està en relació al seu paper social... 

Cal replantejar el  sistema de finançament general de la cultura, de les 
institucions culturals (incloent museus, biblioteques, teatres, etc). No està 
funcionant bé. 

Hem viscut un model noucentista amb recursos de l’estat del benestar. 
Aquí hi ha les condicions per innovar. El tema dels preus ha d’anar lligat a 
la governança pública, a les polítiques culturals, al sistema de finançament 
i, a nivell de museu, al model de gestió institucional. Cal començar per 
dalt.”  
 

• Les experiències d’altres països no són necessàriament transportables aquí. 
 

“Les experiències d’altres països no són transportables aquí, hi ha 
diferències importants. Els països i les institucions no són els mateixos.  

Als Estats Units, per exemple, tenen una fiscalitat diferent, poden ampliar 
molt millor els ingressos per donacions i patrocinis. Si allà el futur dels 
museus depèn de la seva voluntat i de la seva programació, i no tant del 
diner públic, i a més poden permetre’s la gratuïtat, doncs fantàstic. 

Aquí el nivell de professionalització tècnica dels museus és menor. Hi 
hauria el perill de no arribar mai al nivell de professionalització, de no 
tenir la capacitat de fer més coses... Si el que tenim desaparegués, el 
creixement pressupostari seria vegetatiu. Si a un director amb un equip 
que s’està esforçant se’l fa entrar en una dinàmica de gratuïtat, es poden 
malmetre tots els esforços.” 

 

• El tema no és prioritari. El finançament del govern ha de ser per altres coses. 
 

 “Potser la gratuïtat no és la cosa que més esperem de l’administració. 
Esperem un altre tipus d’ajuts més potents pensats per les ampliacions i 
per al manteniment de la programació. També demano més mitjans per 
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difondre els museus, per fer-los accessibles. Més mitjans per anar als 
barris. La gratuïtat no és prioritària, i menys si tenim preus modestos. A 
més és fàcil d’aconseguir. És una quantitat petita del pressupost, 
menyspreable per a nosaltres. Si oferim exempcions per a escoles i altres 
segments ja tenim la consciència tranquil·la. A la nostra societat la gent 
paga per tot”. 
 

“Tinc altres necessitats abans. El govern no pot dir que no té recursos per 
altres temes i donar diners per compensar les entrades”.  
 

• És un moment delicat per introduir mesures d’accés gratuït, en un context de 
crisi. 

“Des de l’administració local ens exigeixen cada cop més generar ingressos. 
Perquè hi ha un canvi de mentalitat i de política. Ens estan reduïnt 
pressupostos a tots. Ens exigeixen que els preus dels serveis cobreixin una 
part més gran de la despesa. Els arguments econòmics cada cop pesen més 
que els socials. La tendència és que s’imposen els criteris economicistes. 
Tot això vinculat a una situació de crisi. A trompicons, sense una reflexió 
pausada.” 
 

“Soc una mica pessimista amb la situació econòmica. No estem acostumats 
al decreixement. Ara tindrem cada vegada més dificultats. Fer una política 
de gratuïtat ara hi estic en contra” (conversa del juliol de 2008). 
 

“Però als museus se’ns incentiva per anar cap a un autofinançament més 
gran. El finançament dels museus està estancat, i no es manté en termes 
reals (es perd un 4% del pressupost per la inflació). A la llarga els grans 
museus acabaran paralitzats. La tendència és negativa, i acabarem o 
pujant preus o buscant formes de treure diners.” 

 

Sobre l’aplicabilitat a Catalunya... Falten reflexions i dades per prendre 
decisions encertades sobre el tema.  

Alguns entrevistats aconsellen estudiar bé el tema, des d’una perspectiva àmplia, per 
prendre decisions amb un bon coneixement de causa. 
 

• Hi ha molts factors a valorar: econòmics, d’accés, de models de gestió, d’oferta 
de serveis, de context, d’impacte, etc. 

 

“La reflexió sobre la gratuïtat ha de comportar una valoració àmplia, 
perquè és complexa: inclou temes financers, sociològics, psicològics del que 
representa la tarifa... el grau d’incidència en l’accessibilitat o no dels 
museus... 

Per prendre decisions cal tenir dades i reflexions sobre la taula, i no les 
tenim. I no crec que les pugui tenir ningú”. 
 

“Aquest és un tema complex. Pot beneficiar o fer molt mal. Per prendre 
una decisió cal que sigui molt meditada. I cal una implicació del govern.” 
 

“Una reflexió sobre la política tarifària ha d’incloure l’accés i els serveis. 
L’avaluació dels serveis. La gratuïtat podria ser una estratègia més però 
dins d’un plantejament més ampli: d’accés i de serveis.” 
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“Caldria estudiar el què voldria dir en termes econòmics. Preveure, fer 
alguns assajos de si val la pena fer-ho. Veurè qui hi va. Tenir dades en tots 
els sentits, socials, econòmiques, fins i tot d’atracció turística. Veure 
quines serien les conseqüències en tots sentits. I en funció del moment de 
l’economia. Aleshores prendre decisions. No té perquè funcionar aquí igual 
que en d’altres països.” 
 

“Caldria fer un estudi dels costos de la seva aplicació.” 
 

“Caldria fer un estudi de viabilitat, tenint en compte cada context, 
definint propostes específiques i analitzant els possibles impactes en la 
societat i en els museus catalans. De quina manera el país hi sortiria 
guanyant? També caldria veure de quins mecanismes hauria d’anar 
acompanyada una política d’aquest tipus”. 
 

“Crec que la política de preus hauria de tenir en compte altres variables. 
Cal saber quin és el cost de l’accés, mirant el cost global d’anar a un 
museu (transport, menjar, etc.). S’hauria de fer un treball d’indicadors 
perquè cada museu es pogués comparar (entre museus que siguin 
homologables), per saber quin és el ratio de gratuïtat. Per exemple una 
ratio d’hores d’obertura / gratuïtat. Veure si donar més hores de gratuïtat 
repercuteix o no en l’augment de visitants. Igualment amb altres factors. 
Caldria fer un estudi, una mena de mostreig durant 2 o 3 anys. I fer un 
seguiment”. 
 

“També cal més informació de com s’estan gestionant els equipaments, el 
seu model de gestió, per avaluar l’aplicabilitat.” 

 

“La política ha de primar l’accés a la cultura, però d’una manera raonable, 
sense fomentar més turisme, o més vandalisme.” 

 

• Caldria tenir en compte les particularitats dels diferents museus, per avaluar si 
els pot beneficiar o perjudicar. 

 

“La reflexió prèvia a introduir mesures de gratuïtat ha de tenir en compte 
les particularitats dels diferents museus. Quin percentatge d’ingressos 
generen amb les entrades (en alguns casos és molt alt, en d’altres molt 
baix), i quina és la relació ingressos-despesa, però també si poden 
demostrar una diversitat d’ingressos, el que vol dir que han posat en marxa 
formes de cercar suport, i que l’obtenen d’altres sectors que col·laboren 
amb el museu a nivell de patrocini, que lloga els espais fora d’hora 
d’obertura, etc.  La reflexió passa per quines futures línies de 
desenvolupament tenen davant els museus per fortificar les seves fonts de 
finançament. Però la decisió ha d’estar sobretot basada en la funció i en la 
missió del museu, en la ideologia.” 

 

“Cal fer un estudi dels museus que més necessiten una política de 
gratuïtat.” 
 

• Caldria tenir un bon coneixement dels públics, tant dels que visiten com dels que 
no visiten, perquè actualment no hi ha dades. 

 

“Crec que cal saber molt més dels que ens visiten, i dels que no ens visiten. 
Crec que tenir aquest coneixement ajudaria tots els museus i ens evitaria 
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errors. En aquest aspecte hi ha un dèficit molt clar. Especialment en els 
petits museus, que tenen públics semblants, però els desconeixen. 
Individualment no tenim capacitat per fer aquests estudis de forma fiable i 
àmplia. Hauríem de ser capaços d’entendre els perfils, i les necessitats dels 
públics. Potser calen criteris, orientacions, pautes, estudis de casos... de 
com arribar millor a nous públics.” 
 

“Coneixem molt poc els visitants individuals. No fem estudis. Tot el que 
diem és subjectiu. No tenim dades. No tenim capacitat pròpia per fer 
estudis i sondejos. No dels visitants i encara molt menys dels no visitants”. 

 

“Caldria estudiar la percepció dels visitants, dels usuaris reals i 
potencials.” 
 

“A les taules de públic del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona es va 
demanar que es fes un estudi de públic de gran abast. Ara només té bons 
estudis de públic el MNAC”. 

 

• Caldria reflexionar sobre com ampliar el públic dels museus, perquè el nombre de 
visitants actual és molt baix, en molts museus, i el perfil del públic molt restringit. 
I veure si l’accés gratuït hi tindria un paper en això. 

 

“Crec que els museus han de fer una reflexió. No pot ser que els visitin tan 
poques persones, perquè la inversió que s’ha fet és molt gran. Alguna cosa 
no va bé. Què hem de fer perquè la gent tingui un interès en els museus, 
perquè vinguin com van a les biblioteques? 

Al museu hi ha un límit entre l’intel·lectual i el popular. Fer més popular 
el museu no vol dir convertir-lo en un parc temàtic. Cal reflexionar per 
trobar un equilibri sobre el què oferir perquè la gent vingui. Perquè la gent 
se senti seu el museu, això és el més important. Les biblioteques ara són 
un lloc on la gent hi va a llegir, a utilitzar la mediateca, a fer 
activitats...si les tanquéssim la gent reaccionaria en contra. Com fer que la 
gent se senti seus els museus?” 
 

“Els museus haurien d’intentar penetrar millor en la societat. És la seva 
obligació. Captar nous públics.” 
 

“És un dels nostres deures i obligacions arribar al màxim de públic. No en 
quantitat sinó en segments, en perfil. Els que ja entren són els que menys 
em preocupen a mi. Ens ha de preocupar arribar al màxim de gent 
diversa”. 
 

El públic del MNAC. Tres dades interessants, que mostren un públic clarament 
decantat cap als nivells educatius i adquisitius alts, i que repeteix poc la visita. 

 El nivell d’estudis dels visitants és molt elevat. Un 71% dels visitants té 
estudis universitaris (un 59% té un títol universitari i un 12% un master o 
doctorat). Un 25% tenen estudis secundaris. Només un 3% dels visitants 
tenen estudis primaris, i només un 0,1% dels visitants no tenen estudis.  

 Pel que fa a al categoria professional, un 61% dels visitants diuen ser 
professionals (liberals o assalariats), un 12% directius i un 10% autònoms. A 
l’altre extrem, només un 4% diuen ser venedors, un 2% treballadors manuals 
qualificats, i només un 0,4% treballadors sense especialització. 
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 El percentatge d’usuaris fidelitzats és baix. Només un 8% declara haver 
visitat el museu en els darrers 3 mesos. Sembla que la periodicitat de la 
visita al MNAC entre els públics més fidels es trobi aproximadament a 
l’entorn d’una visita per any, i vinculada a la realització d’una exposició 
significativa. 

Font: Interpreta (2007). Estudi de públic del MNAC. 

 

Sobre l’aplicabilitat a Catalunya... Perquè una política d’aquest tipus es pogués 
implantar amb èxit s’haurien de complir determinades condicions.  

Alguns entrevistats reflexionen sobre les condicions o actuacions que haurien 
d’acompanyar una política de gratuïtat perquè fos realment efectiva. 
 

• Caldria una voluntat institucional forta, amb una bona planificació, coordinació 
amb els museus, i un suport econòmic.  

 

“Gratuïtat sí, però no a qualsevol preu, ni en qualsevol producte. I tenint 
en compte que s’ha de cobrir per tant la pèrdua d’ingressos per entrades. 
És un tema de posicionament institucional al respecte. De voluntat 
institucional forta i estable. Que no sigui una política de circumstàncies. És 
un tema de sentit comú. Tots ho trobem bé en determinades 
circumstàncies, en segons quines condicions: 1) si hi ha mesures 
compensatòries i de reequilibris; 2) si no afecta la qualitat, si no frustra 
expectatives, sinó al contrari; 3) si es fa bé des del punt de vista legal i 
normatiu (que no passi com en el govern socialista de Felipe González que 
es van fer gratuïts els museus estatals per als ciutadans espanyols però no 
per als estrangers, la qual cosa va provocar una reacció europea en contra). 
Cal estudiar bé: 1. la repercussió econòmica. 2. la repercussió a nivell de la 
qualitat del producte. Per evitar frustacions. Perquè no siguin mesures 
populistes que no són efectives des del punt de vista cultural.” 
 

“Cal planificació. Una decisió que vagi acompanyada de més recursos per a 
més vigilància, més assistència a sala i més educadors. No són gaire 
complicades ni gaires. En molts museus només caldria compensar per la 
pèrdua d’ingressos. Però en d’altres, caldria fer una inversió perquè hi 
hagués una oferta de qualitat.” 
 

“Per anar cap a la gratuïtat hi hauria d’haver una alta implicació de les 
administracions”. 

 

“Ja s’ha parlat molt de gratuïtat, a les taules del Pla Estratègic de Cultura 
de Barcelona, en una jornada sobre polítiques de preus organitzada per 
l’ICUB al Museu Marítim. Molta gent pensa que s’ha de parlar de la 
gratuïtat. El que cal ara és reunir-se amb els directors i posar-se d’acord. O 
fer-ho a través d’una taula com la del Consell de Barcelona Cultura, per 
exemple”. 

 

• Caldria assegurar un finançament sòlid, que assegurés el manteniment de la 
política a llarg termini, que compensés la pèrdua d’ingressos de les entrades i 
també els costos que comporta un augment de visitants. La major part dels 
entrevistats, independentment de si personalment estan a favor o en contra de la 
gratuïtat, manifesten si hi hagués aquesta compensació i aquesta garantia, la 
introducció d’una política d’accés gratuït no seria un problema. 
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“Abans hi ha d’haver una base de finançament sòlida. Ara fluctua, els 
pressupostos es poden reduir... el context de crisi... Mentre això sigui així 
és difícil plantejar altres coses. S’hauria de resoldre el tema del 
finançament de la cultura. És un tema a resoldre políticament i 
socialment. I inclou la gratuïtat. I inclou tots els equipaments culturals.” 
 

“Si s’introduís una mesura de gratuïtat i el govern volgués compensar 
econòmicament, caldria garantir que els ingressos es mantenen de forma 
permanent. Perquè anar enrera i  tornar a cobrar després d’haver estat 
gratuït es molt perillos.” 

 

“Si els ingressos de les entrades es compensen i són estables em sembla bé 
oferir l’accés gratuït, que el museu sigui un servei públic.” 
 

“Si hi hagués un conveni de gratuïtat amb l’administració, a més de 
compensar per la pèrdua d’ingressos hauria de fer-ho també pel desgast i 
els costos de manteniment.” 
 

“La gratuïtat obligaria a considerar la relació entre l’afluència massiva de 
públic i la conservació preventiva del patrimoni. Una relació molt directa 
que implica mesures de seguretat i major despesa en personal i neteja. La 
gratuïtat de les col·leccions permanents és factible, sempre i quan hi hagi 
una compensació econòmica.” 

 

• Caldria parlar-ne en el context d’un contracte-programa, perquè la política i el 
finançament de l’accés gratuït vagin lligats a la consecució d’objectius d’accés i 
d’ampliació de públics. 

 

“El contracte-programa amb el govern no només hauria de finançar la 
pèrdua d’ingressos per entrada sinó que a més hi hauria d’haver diners 
addicionals orientats a generar serveis per als nous públics. El govern 
hauria de marcar objectius de captació de nous públics mitjançant un 
contracte programa, i finançar a canvi. Les administracions locals haurien 
de seguir l’exemple. El govern de la Generalitat s’hauria d’ocupar dels 
nacionals, i els ajuntaments ja seguiran.” 
 

 “Actualment els museus públics reben finançament sense un contracte 
social. Crec en els museus com a organitzacions públiques, que tenen 
objectius i que gestionen eficaçment els seus recursos. Si s’apliqués una 
política de gratuïtat s’hauria de veure com afecta al funcionament 
d’aquestes organitzacions, si aquestes organitzacions no tenen objectius. 
Aquí encara no hi ha la cultura de demanar resultats, de rendir comptes. 
La lògica de millora de la gestió no està ben implantada. Aquí els museus 
s’estanquen i es degraden. Si amb la gratuïtat es dona una compensació 
econòmica, a canvi de què...” 
 

“Prefereixo parlar dels contractes-programa. I aleshores parlem de tots els 
serveis. I parlem del que recapto, del que ofereixo, i del que aporta cada 
institució. Caldria establir un sistema de finançament més transparent, 
definit i responsable a través dels contractes programa. Finançament pels 
serveis què prestem, no per l’entrada gratuïta.” 
 

“Aquí l’Ajuntament té un interès clar en mantenir el Museu gratuït, però 
l’interès de que la gent accedeixi a la cultura, per desgràcia, es 
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comptabilitza en números. El fet de l’experiència satisfactòria, o d’arribar 
a un públic divers, no es valora. Els indicadors que s’utilitzen són molt 
limitats. No es fa cap seguiment de com s’avança en els segments de 
públic. Els que financen els museus no imposen cap exigència d’arribar a 
tothom. No existeix aquest nivell de discussió política. Hi hauria de ser.” 

 

• Caldria invertir en millorar la qualitat dels museus, tant pel que fa a la presentació 
expositiva i als serveis públics, com a la seva gestió. 

 

“Sóc més aviat favorable a la gratuïtat. Però estarem regalant uns museus 
que generen un atractiu, un incentiu suficient? La gratuïtat resol alguna 
cosa? Relativament. Comparem-ho amb la iniciativa privada, amb les 
pel·lícules, per exemple: si la pel·lícula és bona, té una bona promoció, es 
projecta a llocs on hi ha una bona climatització, etc. farem un èxit de 
taquilla. Si això no s’ha fet, l’èxit no el tindrem, ni que regaléssim les 
entrades no l’aniríem a veure. En la meva opinió, l’ideal és que siguin 
gratuïts, com les biblioteques. Però donar gratuïtat a la gasòfia no. Cal una 
inversió perquè els museus entrin en el circuit del segle XXI, perquè siguin 
atractius, perquè generin propostes en l’educació, que facin que la visita 
incideixi en ensenyar, en suggerir. Que incitin a tornar-hi perquè s’hi ha 
trobat alguna cosa interessant.  Per tant, gratuïtat sí, però amb un 
increment de la qualitat, que no comporti, al contrari, un detriment en 
oferta i en discurs. Que no lesioni la institució.” 
 

“Més enllà de la política de gratuïtat, o es dóna més impuls al que s’està 
fent ara, o els museus acabaran malament. Cal ser capaços de fer un pas 
endavant i plantejar els equipaments en temes de contemporaneïtat, i que 
siguin útils. Caldria acompanyar-ho d’una campanya de dignificació forta 
dels museus. Que a les grans ciutats ja hi deu ser. Però a les comarques, si 
el producte no és de qualitat, amb exposicions potents, un producte 
turístic ben treballat, i una bona implicació en el territori... Tenint tot 
això, més la gratuïtat, seria la manera més clara d’augmentar els visitants, 
i faríem que venir a visitar-nos servís d’alguna cosa. Fins ara la política 
turística ha invertit en totxo, en equipaments. Una política d’aparador. 
Però falten recursos humans i pressupostos per invertir en gestionar. No 
podem viure vint-i-cinc anys amb la mateixa exposició permanent. Cal 
dinamisme. Cal reforçar la capacitat de gestió. També la renovació 
museogràfica. Donar serveis i fer activitats complementàries. Que els 
visitants es tornin usuaris. Els bons museus no han de ser un luxe de les 
ciutats.” 

 

“Els museus s’han de fer molt més interessants per a la gent, s’han de 
guanyar un lloc dins de la modernitat, la contemporaneitat. Davant la 
necessitat d’identitat, la gent actualment està més orgullosa de 
l’arquitectura contemporània que del patrimoni. Això ens afecta molt 
directament.  Estem en un moment de ruptura, de canvis ètics i morals, 
basat en les noves tecnologies... Les prioritats dels joves han canviat. Un 
dels problemes pels que no van als museus és que els veuen com una cosa 
de gent gran. El concepte de patrimoni ha d’anar canviant. Cal fer una 
renovació molt important, un esforç de presentació i de programació 
important. Que la gent s’identifiqui amb els museus a través de la 
modernitat”. 

 

“També cal invertir en fer uns productes que tinguin un format que siguin 
molt més fàcils de connectar amb el gran públic. També hi ha un tema de 
bones pràctiques, que passa per revisar la qualitat de la nostra oferta. De 
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protocols de bones pràctiques per als recursos culturals. Això aquí existeix 
en turisme però no en cultura.” 

 

“Tendeixo a pensar que la majoria dels museus posem uns discursos, unes 
problemàtiques i unes situacions que no són d’interès per a la majoria de la 
gent. Hi ha sectors amplis que no van als museus. Vas al museu d’art i a la 
gent no li interessa la presentació del patrimoni, la selecció dels temes... 
les xifres d’assistència són molt baixes.” 

 

• Caldria promocionar els museus, i també fer una comunicació adequada de la 
gratuïtat, per evitar el seu mal ús. 

 

“Donar a conèixer i promoure els museus en primer lloc. La presència a la 
televisió i a la Internet, als mass media.” 

 

“Primer cal promocionar els museus, en conjunt. Cal que tots tinguem el 
mateix nivell de visibilitat. Sinó “no m’interessa perquè no ho conec””. 

 

“La gratuïtat per sí sola no fa res. Cal invertir en vendre el que tenim a la 
gent.” 
 

“Perquè la gratuïtat tingui impacte i sigui un èxit, la comunicació és clau.” 
 

“Una política de gratuïtat hauria d’anar acompanyada d’una repercussió 
mediàtica. Això és molt important perquè sigui efectiva. En general les 
entrades no són cares per a qui està acostumat a consumir cultura. La 
democratització va molt més lligada a un tema de comunicació. Treure el 
preu d’entrada no és suficient. És un problema més ampli. Cal comunicar 
que els museus no són elitistes, i cal fer programacions d’obertura cap a la 
societat. En un context que inclogués això, la gratuïtat facilitaria les coses. 
Però per sí sola no és tan important.” 
 

“Si s’introdueix alguna forma de gratuïtat, s’ha de fer amb normalitat, 
sense gaire promoció, sense vendre-ho com un valor afegit. Primer cal fer-
ho saber, amb anuncis, a la premsa... però un cop fet saber, aleshores ha 
de formar part de la normalitat. Caldria comunicar la gratuïtat com un 
dret i no com un valor afegit.” 
 

“Si la Generalitat volgués compensar els 30.000€ que guanyem de taquilla 
firmaria. Però alhora caldria vendre molt bé que el patrimoni té un valor i 
un cost. I el govern s’hauria d’esforçar molt en comunicar-ho.” 

 

• S’hauria de treballar, prèviament o en paral·lel, per incrementar l’accessibilitat 
de les col·leccions i dels serveis museístics, a molts nivells. 

 

“Primer cal invertir en recerca bàsica, en coneixement sobre com fer 
accessibles les col·leccions: virtualment, intel·lectualment, 
sensorialment... Cal  invertir en coneixement. No oblidar el que tenim. Un 
cop tinguem això, aleshores ofertar-ho... Si és massa car, aleshores ho 
repensem...” 
 

“Hi ha  un tema d’horaris que és important, si es vol ampliar l’accés s’han 
d’ampliar els horaris. Que és més condicionant per a l’accés: el preu, els 
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horaris...?  És una combinació de coses. Els horaris nocturns són molt 
importants per als professionals joves, de 35 a 50 anys, perquè sinó no 
tenen horari per poder venir.” 
 

“Hem d’avançar cap al museu com a espai cívic, com les biblioteques, les 
ludoteques... perquè estan construits com a temples, i es difícil adaptar-se 
a això.” 
 

“El problema de fons és d’anar canviant la imatge de museu elitista, 
sobretot en els museus d’art, perquè frena l’entrada de molta gent.” 

 

“Sí que  interessa captar nous públics, però no és fàcil, no podem fer 
qualsevol cosa. Un museu és un museu, s’ha de fer parlar, donar les 
màximes lectures possibles per respondre als màxims públics possibles. És 
molta feina i sovint no ho podem fer perquè hi ha coses més bàsiques que 
no es fan. Si encara estem catalogant, fent inventaris... Fer lectures de les 
obres de la col·lecció, si encara no les coneixes bé, com les pots vendre? 
Tothom té bona voluntat, però només es fan iniciatives puntuals. No som 
capaços, ni tenim prou pressupost, ni res assegura que fer-ho funcioni. 
Caldria tocar de peus a terra i treballar aquest tema amb normalitat, més 
enllà de fer una bona obra puntual. Principalment per la via escolar, que és 
la més important.” 
 

“Abans de pensar en polítiques de gratuïtat caldria assegurar dues coses: 
1. Assegurar uns serveis educatius fixos i de qualitat molt alta. Formar els 

millors, sobretot en els museus nacionals. I assegurar que les escoles de 
totes les procedències estan ben representades. 

2. Millorar la mediació dins de l’espai expositiu. Que s’avalui 
l’experiència del visitant per fer coses comprensibles. 

Més gratuïtat perquè la gent continuï anant a l’església sense entendre la 
Trinitat, no”. 

 

“Que sigui gratuït no vol dir que la gent percebi que és més accessible, o 
que vinguin. No vol dir que amplïis, sinó que reps més gent del mateix 
tipus que ja tens.” 

   

• Una política d’accés gratuït s’hauria d’acompanyar d’un impuls al treball de 
desenvolupament de públics, sobretot per atraure nous públics.  

 

“Penso que des dels museus hi ha poca consciència de la necessitat de fer 
desenvolupament de públics. Hi ha museus que volen ampliar públics, però 
es treballa molt poc el tema. Crec que caldria fer una política proactiva de 
desenvolupament de públics, perquè sinó amb la gratuïtat acabes atraient 
només al mateix perfil de públic que ja tens. Augmentes el nombre de 
visites però no el de visitants. Són els mateixos que hi van més sovint.” 

 

“Tenim un nivell cultural menor al d’altres països. La dictadura va posar 
una incultura gran en un moment d’immigració. Aquí es va poc als museus, 
per diverses raons. Hi ha una preocupació forta per arribar a més gent, 
però com fer-ho? Ens cal reflexió i el coneixement de les bones pràctiques. 
En aquest país aquesta feina encara està per fer, fins i tot encara cal 
prendre’n consciència”. 
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“Caldria treballar per rebaixar distàncies als museus. El govern hi té un 
paper perquè marca camí, planifica. S’han de prendre decisions. S’estan 
fent prous esforços per atraure els nous visitants? Com ens veuen? Els 
motiva un museu clàssic? Els museus estan preparats per ser interessants? 
Hi hauria d’haver alguns elements que els servissin de punts d’entrada. 
L’escola ja està integrant. Però hi ha molts museus, del món elitista de la 
cultura, que no estan fent res. Poca gent de la immigració peninsular 
coneix els museus. Hi ha una barrera subjectiva. Doncs encara menys la 
immigració d’ara.” 

 

“El gran repte dels museus, és com arribem al públic que no té interès per 
venir. Els museus estan en un moment clau, les  biblioteques ja han 
adoptat el paper que en la transició van tenir els centres cívics. Les 
biblioteques ja ho han aconseguit, ara falta que els museus inicïin una 
política en aquesta línia. Que la ciutadania s’apropïi del museu, se’l faci 
seu.” 

 

“Hi ha una feina important a fer perquè els col·lectius que no accedeixen 
als museus ho facin. Hi ha potser una barrera econòmica, però cal un esforç 
previ per donar productes adaptats a cada públic.” 
 

“La gent que no té interès pels museus no entra els dies gratuïts. Veig més 
factible que aquests vinguin si se’ls provoca amb activitats especials. 
Activitats dirigides a la gent gran, a col·lectius d’immigrants, etc. que van 
lligades a una gratuïtat. Funcionaria si fos així, motivant-los per una 
activitat concreta, aleshores sí. Si no és així, l’efecte d’incentiu de la 
gratuïtat funciona només pels que ja ho tenen al cap i encara no s’han 
decidit” 

 

• Caldria treballar per despertar l’interès per la cultura, per tenir una població més 
educada i sensible, establint aliances amb el sector educatiu perquè aquest 
treball sigui més efectiu. 

 

“Dubto que amb la gratuïtat vinguessin els que no venen. Caldria abans 
posar mitjans perquè des de petits es formin un interès per la cultura. Cal 
abans reforçar una política cultural àmplia, que no és només els museus. 
Hauria d’anar acompanyat d’ensenyament i de recursos per a la 
integració.” 

 

“Perquè una política d’aquest tipus sigui efectiva, a Catalunya no s’acaba a 
nivell de Cultura i de la Direcció General de Política Cultural. S’hi ha 
d’implicar el departament d’Ensenyament (amb la llei d’educació). És una 
qüestió de model social, d’evolució sòcio-cultural de la població, de tenir 
una població més informada i més sensible, perquè no es doni la situació 
actual de poc interès per la cultura.” 

 

“És important que els museus no depenguin només de Cultura, sinó també 
d’Educació. Aquesta presència dels escolars la porta cadascú ara des de la 
seva política... que no està articulada. El museu ha de formar part de la 
vida escolar, i això passa per dotar de recursos des d’Ensenyament.” 

 

“Aquí no tenim la cultura i l’educació en l’escala de valors. I a més no hi ha 
un projecte o polítiques d’actuació conjuntes en l’àmbit cultural i 
educatiu. Cadascuna va per la seva banda. I cada partit, a més, ho fa 
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diferent. Tampoc no es posen les condicions perquè una política pugui ser 
efectiva.  

Caldria inversió per reforçar els recursos humans dels serveis educatius, i 
en formació d’aquest personal. Si es vol encoratjar la participació del 
ciutadà, el personal del museu ho ha de saber fer. Això s’hauria de fer amb 
una aliança molt estreta amb el sector educatiu. No pot ser que ho fem 
sols. A través de les institucions que coordinen (IME, ICES...). Calen 
aliances Cultura-Educació perquè es fomenti anar als museus.  

En aquests moments no hi ha una consciència de que és important anar als 
museus, de que sortir de l’aula és important per a l’aprenentatge. Moltes 
escoles no coneixen els programes d’activitats dels museus, ni com aquests 
els poden ajudar en la tasca educativa.” 

 

“El primer que cal fer és millorar l’accés per als infants, a totes les 
escoles. Perquè l’accés es fa a través de la socialització, no del preu. El 
primer que podria fer l’administració pública és: millorar el transport de 
les escoles als centres culturals, cobrir les assegurances de les visites, no 
contractar guies de forma precària, i començar a formar i avaluar en el que 
té de sagrat l’experiència artística.” 
 

“Cal invertir en formació, perquè la cultura sigui considerada un element 
important de la formació. La gent més informada tria millor. Cal invertir 
primer en educar la gent.” 
 

“Despertar l’interès per la cultura, i això és un tema més ampli. Abans que 
res calen polítiques d’accés, que s’eduqui i es crein costums.” 
 

• Caldria implicar altres sectors socials, buscant col·laboracions per fomentar l’ús 
dels museus i la seva participació en finançar l’accés gratuït. I també potenciar, en 
la gestió dels museus, la captació de recursos. 

 

“La decisió també ha d’ultrapassar la conselleria o les regidories de cultura 
i de patrimoni, i ha de ser acollida per altres estaments. Cal un estudi 
d’impacte econòmic dels museus a d’altres sectors. A Barcelona, per 
exemple, la reflexió hauria d’incloure el Turisme (incloent el turisme 
individual, el de congressos, les infrastructures i promocions turístiques 
diverses i una oferta cultural). Quin PIB representa el turisme? Què 
representa tota la riquesa que general el turisme? Tenint en compte que 
aquesta imatge de Barcelona en bona part està formada i feta per uns 
grans equipaments museístics que li donen aquesta consistència, que els 
actius turístics de la ciutat també passen pels museus.  

Aquesta reflexió cal fer-la entendre no només als que prenen decisions de 
política cultural, sinó a d’altres que distribueixen els recursos. I aquesta 
reflexió s’ha d’acabar traduint en aportacions econòmiques. Per treure’ns 
de sobre la dèria de que els museus han de ser productius (generant 
ingressos amb les entrades)”. 
 

“Com arribar a tots els estaments de la societat? Aquesta tasca s’ha de 
professionalitzar. I treballar plegats amb altres sectors, incorporar-los en 
el govern del Museu. Sectors com el Turisme, la Indústria, però sobretot 
Educació... haurien de fomentar els museus, fer-se’n càrrec. Els museus no 
podem dependre només de cultura. Els museus ara estan molt posats al 
dia, s’ha fet un esforç important de modernització dels equipaments, 
comparat amb fa vint-i-cinc anys, quan estaven en perill. Ara és prioritari 
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l’ús social. Com treure-li rendiment. Si no pugem a aquest carro, anem 
endarrerits. Fins ara els museus han estat molt centrats en el tema 
econòmic, de la gestió cultural. No en l’aspecte d’ús social.” 

 

“Caldria potenciar la captació de recursos, per obtenir finançament per 
altres vies. No pots copiar un model sense les altres coses. Aquí costa molt 
aconseguir patrocinis. En aquest país no h ha una llei que estimuli el 
patrocini i el mecenatge, no hi ha una bona política en aquest tema.” 

 

Sobre l’aplicabilitat a Catalunya... Ha de ser una decisió política.  

Els entrevistats més favorables a la introducció d’una política d’accés gratuït 
consideren que, tot i les valoracions prèvies necessàries, aquesta és, en última 
instància, una decisió ideològica que pertoca al govern.  

 

“Hi ha d’haver un posicionament de caire institucional de cara a la lliure 
accessibilitat a la cultura.” 
 

 “El govern ha de decidir què vol fer. És una decisió ideològica, fer pagar o 
no... Hauria de prendre les mesures què es corresponguessin amb la decisió 
presa, i pressupostar-les”. 

 

“Penso que no hi ha gaire interès en els museus per una política d’accés 
gratuït, però crec que és factible. Crec que és una qüestió política de 
decidir què volem que sigui servei públic. El govern ha de prendre una 
decisió sobre si els museus nacionals, o tots els museus públics, han de ser 
gratuïts. Com en el tema del carnet dels docents. Això implicarà que la 
resta decideixin seguir-ho no”. 
 

“Penso que són les institucions i els seus representants els que han de 
prendre una decisió política. No és feina dels directors de centre. Són els 
polítics els que han d’avaluar si es poden substituir els ingressos. I també 
avaluar-ho segons les necessitats que tinguin a nivell pressupostari. Aquest 
és un tema de posicionament polític, de decisió pública.” 
 

 “El govern hauria de fer una aposta ferma i posar-hi recursos. Fins i tot 
una imposició legal.” 
 

“Això passa perquè el govern vulgui apostar-hi. Al personal tècnic dels 
museus ja ens agradaria, sempre i quan tinguem un suport de recursos. 
Però hi juga el tema de la formació i la socialització cultural. Si hi ha una 
bona base, no hi ha motiu perquè es desvaloritzi allò que és gratuït.” 
 

“Per mi acaba sent una qüestió política. S’hauria de decidir, com a 
concepte, si els museus han de ser gratuïts o no. Si se’ls considera un servei 
públic per a tots els ciutadans, aleshores haurien de ser gratuïts. És una 
consideració que implica les institucions públiques, a tots els nivells”. 
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Resultats qüestionari 
(26 qüestionaris contestats) 

 
 
Els museus han de ser instruments per a l’educació i la millora de la societat i per tant 
haurien d’arribar a tots els segments de la població d’acord amb el principi d’equitat. 
La gratuïtat és coherent amb la missió educativa i social dels museus en tant que 
garanteix aquesta igualtat d’accés. 
 

Totalment d’acord             9 
D’acord                             10 
Ni d’acord ni en desacord   3 

En desacord                       3 
Totalment en desacord     0 
No contesta                       1 

 
L’accés al patrimoni que conserven els museus és un dret del ciutadà, i la gratuïtat 
permet la igualtat d’aquest accés. 
 

Totalment d’acord              5 
D’acord            6 
Ni d’acord ni en desacord   7 

En desacord           7 
Totalment en desacord      1 
No contesta           0 

 
Els preus d’entrada tenen un efecte dissuasori en certs segments de la població, fins i 
tot oferint una política de descomptes (tarifes reduïdes).  
 

Totalment d’acord              4 
D’acord                             17 
Ni d’acord ni en desacord 1 

En desacord            4 
Totalment en desacord      0 
No contesta           0 

 
L’entrada gratuïta, sigui permanent, limitada o puntual, fa créixer el nombre de 
visitants.  
 

Totalment d’acord             6 
D’acord                            16 
Ni d’acord ni en desacord  2 

En desacord           2 
Totalment en desacord     0 
No contesta           0 

 
L’entrada gratuïta facilita l’accés a persones d’un perfil demogràfic diferent al dels 
visitants tradicionals, permetent així ampliar el ventall de persones que visiten els 
museus. 
 

Totalment d’acord            4 
D’acord                             6 
Ni d’acord ni en desacord  9 

En desacord                      6 
Totalment en desacord    1 
No contesta         0 

 
L’entrada gratuïta canvia l’experiència de visitar i la forma d’utilitzar els museus. 
Entre d’altres coses facilita la repetició de les visites entre la població local. 
 

Totalment d’acord            3 
D’acord           17 
Ni d’acord ni en desacord  4 

En desacord         2 
Totalment en desacord   0 
No contesta         0 

 
Les preferències individuals dels visitants influeixen molt més que els preus d’entrada 
en la decisió de visitar museus. 
 

Totalment d’acord            7 
D’acord                            14 
Ni d’acord ni en desacord  3 

En desacord         2 
Totalment en desacord  0 
No contesta        0 
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Les característiques i les polítiques de cada museu tenen més pes que el possible 
efecte negatiu de les tarifes d’admissió. 
 

Totalment d’acord              4 
D’acord                            13 
Ni d’acord ni en desacord  6 

En desacord                    3 
Totalment en desacord  0 
No contesta        0 

 
Un preu d’entrada pot induir a que els visitants es prenguin la visita al museu més 
seriosament. La gent valora més allò que paga. 
 

Totalment d’acord              4 
D’acord                             12 
Ni d’acord ni en desacord   7 

En desacord        2 
Totalment en desacord  0 
No contesta        1 

 
Les tarifes permeten carregar part del cost de la visita en l’usuari, i així no recau tot 
el finançament dels museus en els impostos de tots.  
 

Totalment d’acord            3 
D’acord                             12 
Ni d’acord ni en desacord  5 

En desacord                    5 
Totalment en desacord    1 
No contesta         0 

 
Altres activitats culturals i de lleure cobren entrada, i per tant els museus també 
haurien de fer-ho.  
 

Totalment d’acord             5 
D’acord                              6 
Ni d’acord ni en desacord    7 

En desacord                   7 
Totalment en desacord  1 
No contesta        0 

 
Les tarifes d’admissió són un element important del “finançament plural” dels museus. 
 

Totalment d’acord             2 
D’acord                             10 
Ni d’acord ni en desacord    4 

En desacord                   9 
Totalment en desacord  0 
No contesta                   1 

 
Les tarifes d’admissió generen uns ingressos molt necessaris dels que no podem 
prescindir. 
 

Totalment d’acord             4 
D’acord                              6 
Ni d’acord ni en desacord    6 

En desacord                   10 
Totalment en desacord  0 
No contesta        0 

 
Els ingressos dels preus d’entrada són prescindibles. Es poden obtenir aquests ingressos 
per altres mitjans. 
 

Totalment d’acord        1 
D’acord                               13 
Ni d’acord ni en desacord     3 

En desacord                    8 
Totalment en desacord   1 
No contesta        0 

 
Els museus haurien de ser tan accessibles com les biblioteques, sinó es veuen com a 
institucions elitistes. 
 

Totalment d’acord               5 
D’acord                               8 
Ni d’acord ni en desacord     6 

En desacord                    5 
Totalment en desacord    2 
No contesta         0 



 150 



 151 

  Conclusions:  
 

Sobre les experiències de gratuïtat al Regne Unit i França: 

 

• L’accés gratuït als museus se situa en el context de les polítiques d’accés a la 
cultura. Aquestes polítiques, que han esdevingut prioritàries en països del nostre 
entorn, com el Regne Unit i França, des de mitjans dels anys noranta, han sorgit en 
resposta a l’evidència que els museus i les institucions culturals no arriben al 
conjunt de la societat, sinó que es limiten a servir un sector molt específic 
d’aquesta, format per persones amb un nivell educatiu i econòmic elevat; i de la 
reflexió que els museus, com a institucions de servei públic amb una vocació 
educativa i una voluntat de millora de la societat, poden fer molt més del que han 
fet fins ara per l’educació i la inclusió social. Especialment els museus finançats 
amb diner públic, els quals haurien de servir tota la comunitat que els financia amb 
els seus impostos. La introducció de l’accés gratuït transmet un missatge inequívoc 
que el patrimoni col·lectiu és de tothom, no per a uns pocs. 

 

• L’accés gratuït no té sentit de forma aïllada, és un element d’accessibilitat bàsic 
que facilita el treball més ampli de democratització. La seva introducció, al Regne 
Unit i França, s’ha fet en el context d’una acció i d’una inversió importants per 
incrementar l’accessibilitat dels museus a múltiples nivells (física, intel·lectual, 
cultural, emocional i social). Ha anat acompanyada, per tant, d’un esforç de 
revisió i d’enriquiment de la programació, d’utilització de les noves tecnologies, de 
reforç dels serveis educatius i dels recursos humans dedicats als públics, 
d’investigació sobre els visitants i els no visitants, de difusió sobre les bones 
pràctiques, i d’avaluació dels resultats, entre d’altres coses. Fins i tot els acords de 
finançament dels museus nacionals, al Regne Unit, inclouen el compromís 
d’avançar objectius específics d’ampliació i de diversificació de públics. 

 

• La introducció de l’accés gratuït és fruit d’una decisió i d’un compromís polítics. Al 
Regne Unit i a França l’accés gratuït als museus nacionals (universal en el primer 
cas, i limitat en el segon) s’ha implantat per decisió política, i malgrat la reticència 
inicial de part del sector museístic. A França, l’opinió majoritària considerava que 
per ampliar l’accés a la cultura, les accions dirigides a públics específics són més 
eficaces que qualsevol forma de gratuïtat. Al Regne Unit, encara que el suport a la 
gratuïtat entre els professionals era molt més ampli, la mesura va haver de superar 
l’oposició inicial d’un grup de directors de museus nacionals, preocupats per la 
possible pèrdua de finançament i de qualitat del servei. En concret, van ser els 
incentius financers que va oferir el govern (la compensació econòmica per la 
pèrdua d’ingressos de les entrades, i un canvi en el reglament de l’IVA) els que van 
permetre superar aquesta oposició. 

 

• La introducció de l’accés gratuït produeix un increment important del nombre de 
visitants, i es mostra per tant eficaç en relació a l’objectiu d’arribar a més 
persones. Ha estat així arreu on s’ha implantat, i en alguns casos amb xifres 
rècords de visitants, que s’han mantingut en el temps. Tanmateix, no tots els 
museus el registren en el mateix grau. Ha estat més espectacular, i més sostingut, 
en els grans museus de les grans ciutats, els que tenen més notorietat, i molt 
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especialment en aquells museus que havien completat recentment ambiciosos 
projectes d’expansió i renovació. Al Regne Unit, l’any 2000, just un any abans de la 
introducció de la gratuïtat, es van inaugurar vuit grans projectes d’expansió als 
museus nacionals de Londres. Un estudi ha demostrat que els millors resultats de 
visitants els van obtenir els museus que van inaugurar nous edificis i alhora van 
introduir l’admissió gratuïta. Els museus que no van fer cap de les dues coses van 
veure com el seu nombre de visitants disminuïa.  

 

• L’accés gratuït aconsegueix una certa diversificació del públic dels museus, però 
modesta, ja que la composició sociodemogràfica dels visitants no canvia 
substancialment. Tant al Regne Unit com a França, l’accés gratuït ha comportat un 
augment de visitants en tots els grups d’edat i en tots els grups socioeconòmics, 
però l’impacte més gran s’ha produït entre les classes mitjanes i altes, les que ja 
visiten museus de forma habitual, que continuent sent una part desproporcionada. 
Tanmateix, en el context d’un augment tant gran de visitants, els increments que 
hi ha hagut entre les classes socials baixes (que no acostumen a visitar museus), 
encara que proporcionalment modestos, en nombres absoluts són importants. A 
França, a més, es destaca molt positivament la major presència de joves i de 
famílies els diumenges gratuïts.   

 

• La gratuïtat produeix canvis positius en les pautes de visitar museus, per la 
capacitat de fidelitzar, de suscitar una primera visita o d’ajudar a reprendre la 
pràctica de visitar, i de revertir la proporció de públic local i turista. Les 
experiències d’accés gratuït han demostrat que la gratuïtat fidelitza ja que els 
visitants fan més visites que abans, tot i que més curtes. També, que la gratuïtat 
té un poder d’incitació fort, ja que el nombre de persones que visiten per primer 
cop, o que no havien visitat museus en els darrers dotze mesos, s’incrementa 
considerablement. L’avaluació de l’experiència francesa, d’un diumenge gratuït al 
mes, ha demostrat, a més, que els dies gratuïts fan multiplicar el nombre de públic 
local o nacional, que esdevé majoritari.  

 

• La gratuïtat comporta també repercussions negatives, derivades de l’afluència 
massiva de visitants, la qual cosa augmenta els costos de funcionament, i rebaixa 
en alguns casos la qualitat de la visita. Les implicacions financeres han estat 
importants al Regne Unit, ja que tots els museus van haver d’incrementar 
substancialment el pressupost per conceptes que no estaven degudament coberts 
en el paquet de compensació econòmica del govern. A més, la despesa dels 
visitants en botigues, cafeteries i restaurants, si bé ha augmentat, no ho ha fet 
proporcionalment a l’increment de públic (la despesa per càpita dels visitants s’ha 
reduït). S’ha fet palesa la necessitat d’un finançament més ampli que tingui en 
compte el nombre de visitants reals (no els estimats) i els costos addicionals que 
comporta l’augment de visitants (de desgast i manteniment dels edificis, de 
vigilància i seguretat, d’atenció al públic). 

 

• El seguiment i avaluació de l’impacte de l’accés gratuït en els públics i en els 
museus, i la comunicació dels resultats, ajuden a consolidar el seu valor social i 
incrementen el suport professional i politic, molt necessaris per assegurar la seva 
continuitat.  Al Regne Unit, l’àmplia divulgació de les xifres de visitants 
aconseguides, i de la seva evolució al llarg del temps, han ajudat a consolidar-ne la 
popularitat. També, les notícies sobre els problemes de finançament dels museus, i 
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sobre els efectes negatius de l’afluència massiva de visitants, han pressionat el 
govern per millorar les condicions. Actualment, amb un finançament renovat i 
revisat, la gratuïtat gaudeix d’un consens ampli. 

 

Sobre la possible aplicació a Catalunya: 

 

• L’accés gratuït presenta pros i contres, com tota qüestió complexa, i els arguments 
recollits en l’estudi, encara que oposats, tenen tots una part de raó. Són els 
objectius i les prioritats de la política museística, els que fan decantar la balança a 
favor o en contra. A Catalunya, les polítiques d’accés en l’àmbit dels museus són 
molt febles. No hi ha uns objectius clars, ni prou consciència, sobre la necessitat 
d’incrementar l’accés, d’ampliar i diversificar els públics. No hi ha una acció forta 
del govern, ni de la major part d’institucions museístiques, que promogui que els 
museus s’adrecin a tothom, sense excloure cap grup social; o que treballi per 
entendre i per reduir els obstacles a la participació. Sense aquest context, sense 
aquests objectius, l’accés gratuït es veu, des de l’òptica de la major part de 
professionals entrevistats, com poc necessari, o poc prioritari.  

 

• L’opinió dels professionals entrevistats es decanta majoritàriament a favor de les 
tarifes, tot i que també es veu l’accés gratuït com un ideal, difícil d’assolir en el 
context català, caracteritzat per la migradesa de recursos. De l’experiència 
viscuda amb les jornades de portes obertes, o fins i tot de la gratuïtat d’un dia al 
mes, pesen més, en general, els problemes derivats de l’afluència massiva, o del 
comportament dels visitants poc avesats a l’experiència museística, que la seva 
capacitat d’haver estimulat una primera visita entre persones que no acostumen a 
visitar museus. Pesa més, també, l’expectativa de qualitat i la valoració que 
comporta el preu, des d’una perspectiva de consum en l’àmbit del lleure, que la 
capacitat que té l’accés gratuït d’afavorir l’exploració, la descoberta gradual, el 
provar a veure si agrada, o l’anar-hi sovint. 

 

• Malgrat això, les formes de gratuïtat limitada (d’un dia al mes, d’un dia a la 
setmana, o també per a determinats col·lectius), es valoren positivament en 
general, perquè ofereixen oportunitats d’eliminar les barreres econòmiques que hi 
pugui haver, i permeten, sobretot, atraure a la població local. Comença a haver-hi 
consciència, sobretot en els museus de la ciutat de Barcelona, de la necessitat de 
canviar la situació actual de predomini del públic turista, i de recuperar els 
visitants locals. En relació a aquest objectiu, l’experiència de les jornades de 
portes obertes i dels dies gratuïts, aporta resultats excel·lents, sobretot pel que fa 
a atraure els joves i les famíles. Diverses persones entrevistades remarquen que 
seria bo ampliar i generalitzar aquest tipus de gratuïtat (un dia a la setmana en 
comptes d’un dia al mes, per exemple), i unificar-ne els criteris per augmentar el 
seu impacte (acordar el mateix dia per a tothom; i també l’edat de gratuïtat per 
als infants i joves). 

 

• Pel que fa a la viabilitat d’introduïr un accés gratuït més ampli, es reconeix que 
econòmicament podria ser factible, ja que els ingressos per entrades dels museus 
són, amb algunes excepcions, força marginals. També es reconeix que 
probablement, l’accés gratuït seria un instrument eficaç per atraure més públic, 
una qüestió important davant la realitat d’uns museus que, amb excepcions, tenen 
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massa pocs visitants per l’alta inversió pública rebuda. Tanmateix, es desconfia, en 
general, que una política d’aquest tipus tingui efectes positius a Catalunya, si no es 
garanteixen determinades condicions, o si no s’acompanya d’altres mesures.  

Els entrevistats suggereixen al govern que caldria: 

  Plantejar primer altres problemes de fons: definir què s’espera dels museus, 
i com s’ha de finançar la cultura. 

  Estudiar i valorar diferents factors (econòmics, d’accés, de models de 
gestió, d’oferta de serveis, etc.), abans de prendre una decisió.  

  Comprendre les diferències entre museus, per no implantar una mesura 
generalista inadequada per a alguns. 

  Tenir un bon coneixement dels públics, tant dels que visiten com dels que 
no visiten, perquè actualment no hi ha dades. 

  Reflexionar sobre com ampliar els públics, i sobre quin paper hi tindria la 
gratuïtat. 

  Definir un posicionament ideològic, que guiï les decisions i les mesures a 
emprendre. 

  Assegurar una voluntat institucional forta, amb un compromís, una bona 
planificació i coordinació amb els museus, i un suport econòmic. 

  Proporcionar un finançament que asseguri la continuïtat a llarg termini, que 
compensi per la pèrdua d’ingressos i altres costos addicionals. 

  Vincular-ho a un contracte-programa, un acord de finançament lligat a la 
consecució d’uns objectius i a una oferta de serveis. 

  Potenciar la capacitat dels museus per generar ingressos i captar recursos, 
per tal d’augmentar les fonts de finançament alternatives. 

  Incrementar l’accessibilitat de les col·leccions i dels serveis museístics per 
altres vies. 

  Invertir en millorar la qualitat dels museus, per oferir un producte atractiu i 
rellevant per a un públic ampli. 

  Promocionar més els museus, i fer una comunicació adequada de la 
gratuïtat, per evitar-ne el mal ús. 

  Treballar per despertar l’interès per la cultura, establint aliances amb el 
sector educatiu perquè aquesta feina sigui més efectiva. 

  Implicar altres sectors socials, buscant col·laboracions per fomentar l’ús 
dels museus i la seva participació en finançar l’accés gratuït. 

Pàg. 136 -147 
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Rosa Serra. Directora de Transversal Produccions Culturals. Abans directora del Museu 
de les Mines de Cercs. 

Josep Maria Solias. Director del Museu de l’Hospitalet. 

Francesc Tarrats. Director del Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona.  

Josep Maria Trullén. Director del Museu d’Art de Girona. 

Pilar Vélez. Directora del Museu Marés. 
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Quim Vicente. Coordinador dels centres patrimonials de l’ICUB. 

Pere Viladot. Cap del Programa d’Activitats del Museu de Ciències Naturals de la 
Ciutadella. 

 

Converses breus (juliol 2008): 

Lluís Bonet. Director dels Cursos de Postgrau en Gestió Cultural de la Universitat de 
Barcelona 

Joan Mayné, Director del Museu de Badalona. 

Pepe Serra, Director del Museu Picasso. 

 

Consultes sobre història dels Museus (gener 2009): 

Maria Josep Boronat.  

Alicia Masriera. 

Maria Lluïsa Sala. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Margarida Loran i Gili 

    Museòloga i consultora 
    mloran@ono.com 

 


