
«El meu cos parla al museu, pensa el museu, 

imagina el museu, però no és en el museu.» 

On és? On el deixen estar? On pot estar?

Si els racialitzats formem part d’aquesta soci-

etat, ja sigui perquè vam emigrar o perquè els 

nostres fills i la nostra vida són aquí, ¿per què no 

tenim les nostres pròpies figures de referència 

en tots els sectors de la societat? El museu i els 

seus programes educatiu i expositiu s’articulen 

com a canals per on també circula la construcció 

del relat social del que és humà en relació amb 

les polítiques de representació. En un context de 

crisi de les democràcies, crisi migratòria i digita-

lització-robotització accelerada de la pròpia vida, 

la racialització és una de les eines de control que 

s’aplica només sobre certes poblacions. Així, es 

defineix sovint quin lloc ocupen determinats 

cossos i quin lloc no han d’ocupar. Com a resul-

tat d’aquesta operació, hi ha un relat que situa 

el moro en feines de la construcció, el xinès en 

l’hostaleria, el sudaca en el mercat de les cures, 

i el negre ¿on? L’associació de paraula i funció 

és intencionada. El negoci de la racialització se 

sosté en un espectre de colors convenientment 

repartit, un dispositiu mediàtic i un determinat 

funcionament institucional.

Hi ha una contradicció altisonant entre el 

passat colonial de l’estat espanyol i l’absència 

gairebé total de persones racialitzades dins de les

estructures educatives en general, no només 

les del museu. La maquinària segregadora actua 

en silenci. Està bé tenir veu, però és millor po-

sar el cos on ha de ser, on es pot relacionar amb 

altres cossos, on pugui incidir, on també aquest 

cos es pugui permetre una economia del viure. 

No sé si això s’hauria de correspondre amb una 

política de discriminació positiva. Les quotes no 

sembla que siguin una solució ni una alternati-

va. No sé si caldria proposar un programa eco-

nòmic perquè les vides racialitzades «importin» 

i siguin presència. Sé que els afrodescendents 

espanyols, per exemple, han de fer un camí molt 

llarg per trobar els seus referents i gestionar la 

identitat, i que es veuen limitats a certs espais 

i possibilitats. I que aquesta epistemologia de la 

ignorància creix i fructifica des de les aules i els 

departaments educatius. El racialitzat remet la 

seva imatge cap a un mirall que no el reflecteix, i 

veu un ésser a qui volen desconnectar d’un món 

de possibilitats o a qui ofereixen només unes op-

cions molt específiques: si ets negre, ¿et veuran 

comissariant una exposició o treballant en el 

departament educatiu? Si som/representem els 

fems i el fang de la història, ¿per què hauríem 

d’entrar al museu? 
Si tenim en compte la importància radi-

cal de l’educació en la formació d’un pensament 

antiracista, des del marc del museu cal pregun-

tar-se: ¿com ho fan els departaments educatius 

per acostar-se o incorporar aquests debats? ¿Què 

hi articulen? ¿Com ho fan? ¿Quines persones dins

del museu obren aquestes anàlisis o pràctiques 

antiracistes, si hi són? ¿Aquestes persones raci-

alitzades són referents d’altres maneres de fer o 

ser i estar en el món dins i fora de l’àmbit educa-

tiu del museu? 
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