
1. Durant el seu mandat interminable, Margaret 
Thatcher havia afirmat que l’espai col·lectiu 
no existia. Per a ella, només hi havia individus 
i famílies. Però tots sabem que no és així. De 
manera espontània les persones ens agrupem 
en una xarxa d’aliances i afectes complexos. 
I, quan aquesta xarxa és petita o dèbil, les con-
dicions de l’existència se’n ressenten. 

El museu ha de veure les persones que participen en 

les seves activitats com a comunitats més que com 

a públics.

2. Una comunitat es forma a partir d’elements 
molt senzills. Amb freqüència, símbols, ma-
neres de vestir o de parlar, o espais concrets 
tenen un rol d’aglutinació important, i aju-
den a crear una identitat que uneix els indivi-
dus que la configuren. Determinades formes 
d’agrupar-se es vinculen a la vida en col·lec-
tivitat, on es comparteix bona part del dia a 
dia. Però, juntament amb les comunitats del 
lloc on es viu, hi ha maneres d’entendre el que 
és comunitari molt més fluides i parcials: des 
dels grups lligats per certes formes de sexu-
alitat, a les afinitats de persones que dialo-
guen per internet fins a les trobades de grups 
d’interès. D’aquesta manera, tots pertanyem 
simultàniament a diverses comunitats i, en la 
nostra quotidianitat, passem d’una a l’altra.

De vegades n’hi pot haver prou amb un lloc i una cu-

riositat compartida per generar una comunitat. Un 

museu i els seus grups de treball poden funcionar 

d’aquesta manera.

3. Algunes de les nostres comunitats són tria-
des, i tenen relació amb els nostres principis, 
idearis, identitats, gustos o lluites polítiques. 
D’altres són imposades, circumstancials. Es 
poden haver format al voltant del lloc de tre-

ball o en infraestructures de cura, com l’escola 
o un centre de dia. 

Idealment un museu es pot oferir com un lloc per 

forjar comunitats escollides.

4. Enfront d’una visió arcàdica del grup, cal dir 
que tots viuen conflictes i tensions internes, 
i es mouen en un equilibri de forces perpetu. 
Algunes d’aquestes comunitats també es con-
figuren en contextos de lluita política i social, 
i les seves harmonies internes hi són en el 
marc del conflicte amb altres ens. 

El museu no ha d’aspirar que les seves comunitats 

existeixin sense conflicte intern o extern.

5. Sovint tendim a idealitzar els col·lectius, però 
com qualsevol configuració humana no són 
en si mateixos ni positius ni negatius: si no 
s’afronta de manera conscient, poden portar 
dintre seu l’impuls homogeneïtzador i la dis-
tinció terrible entre els que en formen part 
i els que en queden exclosos. Amb l’auge de 
l’extrema dreta, es reafirma la consciència 
que un col·lectiu és una realitat intrínseca-
ment ideològica i que no hi ha cap agrupació 
humana políticament neutral. 

El museu ha de mirar de cara el sentit polític de les 

seves comunitats.

Però la reflexió es produeix de manera privi-
legiada amb la pràctica. Les activitats del mu-
seu poden generar comunitats pròpies, que 
de retop s’entrecreuaran inevitablement amb 
moltes d’altres. Des de la trobada i el conflic-
te, el museu es pot constituir així com un dels 
espais possibles per a aquesta tasca vital de 
fer-nos en col·lectiu.

Julia Ramírez Blanco és historiadora i crítica d’art.

FER-NOS EN COL·LECTIU 

(CINC REFLEXIONS SOBRE 

COMUNITAT I MUSEU)

JULIA RAMÍREZ BLANCO

13


