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Introduccio

La
fundacio, it finals dens anus 1970, (el Museu d]liistoria de

la Medicina de Catalunya va suposar la creacio al nostre pais

(Nina de les primeres institucions decidida a explicar, des d'un punt

de vista museologic, la relacio entre la ciencia i la cultura occiden-

tals mitjancant el mart geografic catala. Aquesta fou una aposta

pionera quant a la recepcio dels nous procediments i rumbs de la

museologia cientifica, l'anima de la qual fou el professor d'Historia

de la Medicina Felip Cid. Aquest fet va situar la creacio del Museu

en els nous parametres centrats en comunicar la ciencia en el seu

context a la societat, en obrir les portes del desenvolupament de la

medicina, de manera entenedora, a tota la poblacio, mes enlla de

l'edat i dels coneixements d'aquesta.

La data d'inauguracio del Museu no fou casual. D'un costat, els

anys setanta foren un temps d'eclosio d'altres formules muse-

ologiques semblants arreu d'Europa, en especial a Franca amb el
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Musee Claude Bernard; a Italia amb la instal•lacio definitiva del Mu-

seo di Storia della Medicina de la Universitat La Sapienza de Roma;

a Alemanya amb la creacio del Deutsches Medizinhistorisches

Museum a Ingolstadt i a Anglaterra amb el trasllat de les col.lec-

cions historicomediques de Henry Wellcome al Science Museum de

Londres.

Tambe fou en aquest periode quan es porta a terme 1'altra auten-

tica experiencia de museologia medica a la peninsula, en concret a

la Facultat de Medicina de la Universitat de Valencia, on gracies a la

gestio del professor Jose Maria Lopez Pinero es crew la Biblioteca y

Museo Historicomedicos. D'altra banda, la creacio del Museu

d'Historia de la Medicina es beneficia del proces d'instituciona-

litzacio a que don't pas la present etapa democratica del nostre pais

a partir de la creacio de l'estat de les autonomies. Aquest fet suposa

el punt de partenca d'un gran nombre d'iniciatives cientifiques i

culturals entre les quals es va comptar amb el suport rebut per a la

creacio d'aquest Museu, en especial de la Fundacio Catalana.

La inauguracio del Museu va posar fi a una primera etapa carac-

teritzada per la combinacio entre l'arrelament d'una extraordinaria

sensibilitat professional entorn del patrimoni cientificomedic

historic catala i el desplegament d'una activitat frenetica d'esforcos

dirigits a localitzar i recollir el maxim nombre d'objectes i instru-

ments procedents de col•leccions i institucions publiques i privades

i a agrupar-los en un projecte museologic concret.

La reforma estructural de l'edifici portada a terme l'any 1984 va

permetre habilitar 14 sales per a exposicio, dos despatxos i una area

de magatzem. Tot plegat en un espai de 378 metres quadrats.

Aquell exit constitui, de manera paradoxal, la confirmacio dels

mateixos limits del Museu en relacio amb el seu futur creixement.

El Museu ha estat obert al public fins 1'any 1995 i des d'aleshores

fins l'actualitat, si be el Museu ha tancat les portes al public, no s'ha

deixat de treballar en tasques de caracter intern, com ara l'estudi,

catalogacio i conservacio del fons, i de caracter extern, mitjancant

activitats diverses com ara col•laboracions, consultes, investigacio i
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organitzacio d'exposicions permanents i itinerants. Els fons del

Museu s'han ampliat constantment al llarg dels anys, de manera

que 1'edifici ha resultat insuficient per a allotjar els mes de 5.000

objectes que former les seves col•leccions. La manca d'espai ha

estat determinant perque el Museu es tanques al public i s'inicies

una nova etapa de treball, pendent de ser reobert en unes noves

instal•lacions adequades per a 1'exhibici6, conservacio i estudi del

seu ric patrimoni.

El suport donat pels responsables del Col•legi Oficial de Metges

de Barcelona (COMB) al Museu en materia de gestio i administracio

de la Fundacio Museu d'Historia de la Medicina de Catalunya fa

palesa la sensibilitat per a la preservacio del ric patrimoni historic

del Museu. El repte pendent d'aquesta nova etapa es trobar una sor-

tida viable a aquest patrimoni, tot donant-lo a coneixer al conjunt

de la societat, en el mare de la Llei de Museus de Catalunya. En

aquest moment, existeix un compromis per tal de portar a terme la

rehabilitacio fisica del nostre Museu a un dels pavellons mo-

dernistes de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, els

quals seran desallotjats a mesura que avanci el proces de construc-

cio i trasllat definitiu de serveis al nou hospital. Mentre aquesta

negociacio es desenvolupa, al Museu continuem treballant per tal

de preparar aquest projecte. Una de les activitats portades a terme

en aquest periode ha estat la creacio d'un hoc web per al Museu, el

qual ja ha estat presentat publicament.

A continuacio fern un breu esment del caracter i contingut de les

col•leccions del Museu, aixi corn de les activitats que desenvolupem

per tal de tornar a situar el Museu en el planol de les institucions

cientifiques del pais.

Les col leccions del museu

113

El Museu d'Historia de la Medicina de Catalunva fonamenta el seu

ric fons en la col•laboracio desinteressada de molts professionals de

la medicina catalana i en les aportacions generoses d'objectes i do-
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cuments cientifics procedents de col•leccions particulars i d'institu-

cions rnediques.

El fons del Museu s'ha construct al llarg dels anys a partir d'una
important campanya de recuperacio d'instruments, objectes, lli-
bres, documentacio i altres materials procedents de donations,
d'institucions i particulars de Catalunya i d'operacions de rescat de
patrimoni que corria un risc molt serios de desapareixer o d'entrar
a formar part dels canals de comers d'antiguitats internationals.

Aquesta politica s'ha traduct en la conformacio d'un extraordi-

nari fops museistic que permet reconstruir la historia de la medicina

catalana i, per extensio, la historia de la medicina contemporania,

entre els segles xviii i la fi del segle xx. En aquest sentit, el patrimoni

del Museu permet situar en el seu context historic l'evolucio de les

ciencies de la salut i interpretar el seu significat mitjancant els dife-

rents recursos museistics disponibles.

Malgrat el tancament del Museu al public, la recepcio de dona-

cions des del mes de desembre de l'any 2000 ha estat prow signi-

ficativa, ja que el Museu ha enregistrat prop de 1.ooo noves peces i

instruments cientifics. La politica d'acceptacio de donations ha

estat sempre fonamentada en criteris cientifics i el Museu sovint

s'ha vist forcat a denegar la donacio de determinats objectes.

Aquesta dada indica dos aspectes fonamentals de la historia recent

de l'activitat portada a terme al Museu. D'un costat, 1'existencia

d'una confianca evident dipositada en aquesta institucio per part de

metges, de familiars de metges i d'institucions mediques en la

necessitat de la vigencia del Museu com a espai de preservacio i

divulgacio del patrimoni cientificomedic catala. D'altre, el caracter

creixent del fons del Museu, que palesa la necessitat de dotar la

institucio d'una ubicacio adequada per a l'emmagatzematge, l'estu-

di i 1'exhibici6 dels objectes custodiats.

El conjunt patrimonial del Museu s'estructura a partir de quatre

elements: la col•leccio d'instruments i objectes cientifics, l'arxiu

historic de la professio, la col•leccio de fotografies historiques i la

biblioteca historicomedica i de museologia cientifica.
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La col•leccio d'instruments i objectes cientifics del Museu abraca

1'extens periode compres entre les acaballes del segle xviii i la fi del

segle xx. Es a dir, el periode de transformacio de la medicina,

d'adquisicio d'un metode cientific semblant al d'altres disciplines

experimentals i de consolidacio com a forma de comprensi6 i expli-

cacio del cos huma i del binomi salut-malaltia.

La col•leccio d'instruments es pot agrupar al voltant de diverses

arees d'estudi de 1'organisme huma, des dels punts de vista normal i

patologic, en funci6 de l'evolucio medica contemporania: el descobri-

ment de l'estructura humana mitjancant l'anatomia descriptiva i qui-

rurgica i 1'anatomia patologica, el desenvolupament de la microscopia

normal i patologica, els nous estudis de biologia humana que conso-

lidaren les bases de 1'embriologia moderna, els fonaments instrumen-

tals que permeteren tracar l'evolucio de la semiologia clinica, i l'ar-

relament de la medicina de laboratori a traves del desenvolupament

de la fisiologia experimental i de la bacteriologia.

Els objectes que expliquen cadascuna d'aquestes arees tambe

ens parlen de 1'evoluci6 historica de la medicina a Catalunva i d'al-

gunes de les institutions que esdevingueren centres de produccio,

emulacio o transmissio de coneixement cientific.

L'arxiu historic de la professio forma part d'un altre dels objec-

tius del Museu basat en la necessitat de conservar el patrimoni cien-

tificomedic catala. Es tracta d'un ambit dedicat a recollir la docu-

mentacio historica relacionada amb l'activitat professional i institu-

tional generada pels representants de la medicina catalana des de

finals del segle xix. La politica de donations del Museu ha permes

de contribuir a la preservacio d'aquesta part del patrimoni medic i

historic. Una de les activitats relacionades amb aquest objectiu con-

sisteix a facilitar la consulta d'aquesta documentacio als investi-

gadors.

Entre els arxius historics, personals, clinics i institucionals con-

servats al Museu, hom pot destacar els formats pels fons dels doc-

tors Jaume Ferran, Miquel Angel Fargas, Francesc Rusca, Francesc

Bordas Salellas, Jaume Pi i Figueras, Manuel Corachan, Josep Oriol
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Prats Marquet, Jeroni de Moragas, Lluis Saye, Pere Gausa, Josep

Maria Roca de Vinals, i de 1'Hospital de 1'Esperit Sant, Societat de

Tisiologia, etc. A banda dels fons arxivistics especifics, el Museu

preserva una gran quantitat de documentacio relacionada amb el

curses honorurn d'un bon nombre de metges catalans, a partir de

titols universitaris, pertinenca a societats academiques, diplomes

de participacio a congressos i altres activitats professionals. El con-

junt d'aquesta documentacio permet donar suport a la recerca

historica en medicina. En alguns dels casos, com ara l'estudi de la

medicina catalana en el transit dels segles xix al xx, la consulta

d'aquest fons resulta fonamental per a poder entendre l'evolucio

historica de la nostra medicina contemporania.

La col•leccio de fotografies historiques del Museu tambe s'ha for-

mat a partir de les donations efectuades per institucions i particu-

lars. El Museu disposa d'una col•leccio extraordinaria d'imatges

mediques que permeten reconstruir l'evolucio d'aquest mitja de

registre i el seu us com a forma d'objectivacio de la malaltia. L'arxiu

fotografic del Museu no nomes to una gran representacio de

fotografies sobre la patologia medica observada pels metges cata-

lans entre finals del segle xix i la primera meitat del segle xx, sino

tambe amb un important conjunt d'imatges centrades en 1'exercici

de la professio. En aquest moment el Museu prepara un ambicios

projecte centrat en la recuperacio de la memoria fotografica dels

metges que han exercit a Catalunya, a partir d'un proces de recu-

peracio, seleccio, digitalitzacio i identificacio del material.

La biblioteca historicomedica del Museu ha estat formada a par-

tir de les donations i les adquisicions portades a terme per la

mateixa institucio. El tons bibliografic esta constituit per mes de

3.000 volums. Es tracta d'obres relacionades amb la practica de la

medicina, la historia de la medicina i la museologia cientifica, aixi

com tambe d'un important nombre de revistes mediques i cienti-

fiques catalanes i internationals. Aquesta biblioteca constitueix una

de les eines de suport i complement basiques de la col•leccio d'ins-

truments cientifics del Museu. El llibre i la revista, com a mitjans de
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comunicacio, i sovint de divulgacio cientifica, esdevenen la clan

professional, at costat dels instruments, per at desenvolupament de

1'exercici de la medicina. El fons to obres historiques, procedents

dels segles xvu, xviii, xix i xx. La preservacio d'aquest patrimoni

constitueix un material de gran valor tant per a la investigacio en

historia de la medicina com per a la documentacio dell instruments

cientifics del Museu. El fops bibliografic del Museu tambe es utilit-

zat com a recurs museistic per a expositions i col•laboracions.

Aquest material es completa amb una rica col•lecci6 de catalegs

d'instruments cientifics de finals del segle xix i del segle xx.

El Iloc web del museu

La realitzaci6 i presentacio publica del lloc web del Museu

d'Historia de la Medicina de Catalunya -www.museudelamedici-

na.org- constitueix alhora la culminaci6 d'un objectiu i un pas

endavant en el projecte de rehabilitaci6 definitiva del nostre Museu.

En efecte, la missi6 principal del nostre museu, la preservaci6 i la

difusi6 acurada del patrimoni medicohist6ric i la contribuci6 a la

construcci6 de la historia de la medicina mitjancant el patrimoni

cientific, es troba ara reforcada en disposar d'una eina clan en el

profes d'adquisici6 de presencia publica.

La creaci6 d'aquest museu virtual ens permet de tornar de nou a

1'esfera publica, tot posant a 1'abast del conjunt de la ciutadania els

recursos i les activitats, les col•leccions i les initiatives d'una insti-

tuci6 cultural que considerem absolutament necessaria en el nostre

pais. Ara sembla, sense dubte, mes factible l'objectiu d'arribar a tot

arreu i a tot tipus d'audiencies. Hi ha darrere d'aquest projecte una

voluntat clara de difondre en el context historic precis tin patrimoni

medic d'enorme valua. Tambe, es clar, de compromis amb la neces-

sitat de sensibilitzar els metges i altres professionals de la medicina

amb els mitjans emprats en la creaci6 de ciencia, en la producci6 de

coneixement, en la practica quotidiana de la medicina. Aix6 no

obstant, sense necessitat de perdre en el projecte el rigor i la profes-
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sionalitat necessaris, la utilitzacio d'aquest instrument informAtic

s'obre a una audiencia general. De manera especial, aquest museu

virtual vol esdevenir un recurs fonamental, entes corn a mitja essen-

tial per a la promocio de la cultura cientifica -informacio i forma-

cio-, per als investigadors de la historia de la medicina catalana,

per als professionals de la historia i la didactica de la ciencia i la tec-

nica mediques, per als interessats en el periodisme i la museologia

cientifica i per als mestres en general. Els continguts que s'ofereixen i

el llenguatge emprat ens permeten a mes arribar a un public mes

extens, no necessariament expert en aquest ambit.

Ates el tancament provisional del Museu, semblava necessari

aprofitar aquesta conjuntura de domini de les anomenades tecnolo-

gies de la informacio i de in comunicacio per tal de construir un

museu parallel, virtual, susceptible de ser visitat comodament des

de qualsevol ordinador. Ha estat un treball parsimonios i acurat,

per al qual hem tingut l'ajut tecnic de 1'equip de Metges on line del

COMB. No es tracta, en tot cas, d'un treball definitiu, ja que neix

com a eina de treball, sotmesa als canvis i a la dotacio de sous con-

tinguts i recursos procurats des del Museu.

El lloc web del Museu ofereix la possibilitat d'accedir a una

mostra representativa del patrimoni medic preservat rnitjancant

una visita virtual. Entre aquests recursos virtuals posats a 1'abast

del public, volem destacar ara les sections dedicades a les exposi-

tions i les col•leccions del Museu d'Historia de la Medicina de

Catalunya. La seccio d'exposicions esta subdividida en tres

apartats: permanents, temporals i projectes. Fixem ara I'atencio en

el primer d'aquests. D'un costat, obrim la porta a una visita virtual

del Museu tot donant acces a un fons museistic valuos que permet

reconstruir la historia de la medicina catalana entre els segles xviii

i xx. Oferim un recorregut a traves d'aquesta historia mitjancant la

presentacio d'objectes significatius, exemples de la transformacio

experimentada per la medicina al llarg d'aquest periode. De 1'altre,

a la seccio Un tast de in col•leccio, mostrem altres objectes de la

col•leccio i els relacionem amb el context historic precis de creacio,
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tot explicant en clau divulgativa la seva historia . La secci6 de

col•leccions complementaria i completaria la dedicada a les exposi-

tions. Aqui , la seccio resta subdividida en: instruments cientifics,

arxiu de la professi6 i fototeca. Cadascun d'aquests apartats pro-

posa un apropament a les diverses col•leccions del Museu a partir

de la classificaci6 previa dels materials . Aixi, la descripci6 de les

arees de la col•lecci6 d'instruments s'il•lustra amb imatges d'ob-

jectes caracteristics, mentre a la fototeca fern una reconstrucci6

il•lustrada de l'evoluci6 de la fotografia i del seu us en la practica de

la medicina.

L1 hoc web del Museu tambe neix amb 1'objectiu d'esdevenir un

recurs per a la recerc.a en historia de la medicina mitjancant la

museologia cientifica i, alhora , una eina per al desenvolupament

d'activitats pedagogiques . Quant al primer aspecte , tot partint de la

idea que el sisterna d ' informaci6 de la col•lecci6 constitueix una

tasca basica per a la gesti6 i el coneixement dels objectes preservats,

proposern 1'acces a un conjunt d'eines de gran utilitat, com ara les

bases de dades . Oferim, de moment , una mostra d'algunes bases de

dades d 'instruments cientifics semblants a la base en la qua] tre-

ballem al Museu des de fa temps i que incorporarem properament.

Tambe s 'ofereixen altres eines de recerca per tal de treballar amb agi-

litat en el camp de la museologia cientifica, com ara enllacos amb

col•leccions d'instruments d'arreu el m6n o amb recursos per a la

catalogaci6 , conservaci6 i didactica dels instruments cientifics.

Quant a les propostes pedagogiques , hem partit de la idea que

els instruments cientifics antics tenen suficient capacitat explicati-

va per esdevenir un mitja util, a 1'abast de professors i estudiants

de secundaria i batxillerat , corn a recurs complementari en

1'ensenyament de la ciencia i l'educaci6 sanitaria . Per aix6, hem

iniciat una linia de treball dedicada a fornir alguns dels elements

que podrien conformar una guia didactica , tot pensant en el pro-

jecte de Museu que volen recrear en un futur proper. Els instru-

ments i altres recursos museologics del Museu , sotmesos , per tant,

a una adequada guia didactica, poden servir per diversos objectius
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que posen en relacio la historia de la ciencia, els estudis cientifics i

1'educaci6 sanitaria.

Com ja ha estat dit, el hoc web del Museu es sobretot una eina de

treball. En aquest sentit, el Museu ha definit un seguit de projectes

que s'aniran incorporant progressivament en forma de nous contin-

guts, utils per als professionals interessats i susceptibles de consolidar

una imatge de rigor historic i de sensibilitat amb el nostre patri-

moni cientific.

Un espai per a la promocio de la cultura cientifica

L'objectiu principal de la proposta nuiseologica i museografica per

al nou projecte de Museu esta basat en la consideracio i la valua dels

instruments cientifics antics com a mitja per a la promocio de la

cultura cientifica. No hi ha dubte que integrar la comprensio d'un

instrument cientific antic i les practiques experimentals associades

a aquest no es una tasca facil.

La proposta es fonamenta, per tart, en la idea que els museus

que preserven instruments cientifics antics poden esdevenir un

espai ideal per plantejar la necessitat de recorrer a la historia de la

ciencia, la tecnica i la medicina, no nomes com a ajut per a la didactica

de les ciencies, sing tambe com a mitja per situar la ciencia, la tecnica i

la medicina en el context social, historic o present, de la nostra cultura.

D'aquesta manera, la nostra proposta fa palesa la voluntat d'acon-

seguir que el Museu i les seves col•leccions esdevinguin tin ambit

d'interes per als professors i estudiants de secundaria i batxillerat i

un recurs formatiu complementari de 1'educaci6 cientifica i sani-

taria. Aquests objectius es pretenen portar a terme a partir del dia-

leg entre el passat i el present, es a dir, a partir de His combinat de

la historia de la ciencia i de l'analisi de la recerca cientifica actual.

Des d'aquesta optica, les eines basiques que ens ban de permetre

aquesta aproximacio son els instruments cientifics antics.

Davant d'aquest repte, l'aplicacio practica de la proposta del

Museu es fonamenta en la necessitat d'establir un equip de treball
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d'historiadors , ensenyants i museolegs , aixi com d'altres profes-

sionals corn ara metges , cientifics i pedagogs, dedicat a la produccio

de projectes d'investigacio historica i didactica.

De fet, en els darrers anys, historiadors, mestres i museolegs han

donat compte de la potencialitat explicativa dels instruments cien-

tifics antics [1, 2, 4, 5, 7]. En aquest sentit, s'ha destacat: (a) el valor

dels instruments cientifics antics coin a categoria d'analisi historica

per tal d'ampliar els horitzons de la historia de la ciencia; (b) tambc

la seva capacitat per a estimular la reflexio critica com a eina com-

plementaria al servei de 1'ensenyament reglat o formal de les cien-

cies, i, en darrer lloc, (c) 1'oportunitat de transformar aquells

objectes museografics en eines de divulgacio cientifica.

Des del nostre punt de vista, s'ha obtingut una experiencia prou

satisfactoria sobre els usos didactics dels instruments cientifics

antics en la qual cal insistir, portada a terme per tin equip d'histori-

adors de les universitats de Valencia i d'Alacant a partir de l'estudi,

inventari i exposicio de la col • leccio d 'instruments cientifics

histories de la Universitat de Valencia. Un dels aspectes fonamen-

tals que ha guiat el treball d'aquest equip ha estat el rescat de la

valoracio informativa que els instruments cientifics antics, a dife-

rencia en bona mesura dels actuals, proporcionen « sobre els

suposits teorics implicats en la seva concepcio , disseny i us» [6].

Aquest fet resulta de gran importancia ja que situa aquells objectes

corn a un recurs didactic de primera magnitud per a l'ensenyament

de les ciencies. En aquest sentit, el concepte de caixes negres, apli-

cat als instruments cientifics moderns, on els processor materials

que s ' efectuen al seu interior i els processos conceptuals que els han

originat desapareixen amagats pel seu disseny extern , resulta prou

explicatiu de la necessitat de recorrer al patrimoni cientificohistoric

ates que permet 1'obertura d'aquelles caixes i el revelat dels princi-

pis teorics i del context social en que es produi i es produeix la prac-

tica i els usos cientifics [3].

La nostra proposta, per tant, es que la col•leccio d'instruments

del Museu, sotmesa a un precis projecte museologic i museografic,

121



17e CMBLC

122

esdevingui un recurs complementari dels continguts i materials

previament treballats i elaborats a les aules. En aquesta linia, son

nombrosos els objectes que permeten articular activitats cienti-

fiques que relacionen la nostra vida quotidiana amb la ciencia i la

historia. Sembla important, aixi, no donar per feta 1'existencia de

productes cientifics domestics, sing aprofitar l'avinentesa de cada

questio plantejada per tal de desenvolupar tasques relacionades

amb les metodologies de la recerca cientifica i la produccio o les

caracteristiques de la terminologia cientifica. D'aquesta manera, es

possible mantenir, des d'una perspectiva eclectica, algunes de les

formes museografiques del tipus d'exposicions en vitrines a partir

de la fusio amb alguns dels aspectes mes caracteristics desenvolu-

pats recentment als anomenats centres de ciencia o de smut [8].

Aixi, mes enlla de 1'atracci6 estetica dels instruments cientifics

antics, l'objectiu consistira a elaborar una combinacio museografica

dels conceptes «mira aixo» i «toca aixo», tot permetent i facilitant

l'obtencio d'experiencies directes i, alhora, provocant la reflexio. Les

primeres versions d'aquesta proposta son, ara per ara, virtuals i es

troben at nostre Iloc web, que intenta contribuir a aquesta via de tre-

ball, malgrat les dificultats que comporta en aquest moment 1'as-

sistencia o visita complementaria real a 1'exposici6 de la co1•lecci6

d'instruments cientifics del nostre museu, nomes en part resolta

mitjancant les exposicions que organitzem a la seu del COMB.

Reptes i perspectives

El patrimoni cientificocultural que preserva el Museu d'Historia de

la Medicina de Catalunya justifica la seva ubicacio a la ciutat de

Barcelona. La seva riquesa, aixi com el propi context historic catala

del qual forma part, precisen que els seus fons siguin accessibles al

gran public per tal que pugui gaudir-ne de manera intelligible,

guiat pels camins de la museologia cientifica fonamentada en

objectes reals. La possibilitat d'explicar la historia de la medicina i

la ciencia occidentals, en bona mesura de les epoques moderna i
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contemporania, constitueix un repte que ara mes que mai sembla

possible.

Aquests objectius son possibles a partir de les col•leccions del

Museu, en el seu estat actual i en funcio de les previsions de creixe-

ment en el futur. L'adequacio dels tons del Museu en una nova

localitzacio fisica constitueix tin repte en el qual no nomes es troba

implicada la classe medica catalana, sing tambe la mateixa societat

catalana. Barcelona ha demostrat a bastament el seu taranna de

capital cultural, receptora i productora de coneixements i tradi-

tions, i el Museu pot omplir un buit fonamental en la comprensio

de l'evolucio historica de la ciencia i la medicina contemporaries.

Les col•leccions del Museu permeten desenvolupar aquesta finalitat

a partir de la transmissio de coneixements, de la recreacio muse-

ologica del metode cientific, de la produccio de reflexions entorn el

nostre present.

Al llarg dell darrers anus, mentre el Museu ha estat tancat al

public, el personal no ha deixat de treballar en aquesta orientacio.

La participacio i col•laboracio en un bon conjunt d'exposicions i

commemorations historiques aixi ho demostra. Tambe han estat

recuperats veils camins, ara represos per tal de difondre alguns dels

elements del nostre passat cientific i medic, mitjan4ant articles de

divulgacio cientifica. Aquesta transmissio de coneixement, de divul-

gaciO i de provocacio de la reflexio constitueix 1'eix vertebrador del

projecte de futur del Museu.

En aquest sentit, el Museu adopta ara un altre cami de la ma de

les noves tecnologies. La creacio d'una pagina propia a Internet

torna a situar el Museu, si mes no virtualment, en 1'espai, en con-

tacte amb el public i amb els investigadors. Les tasques de catalo-

gacio del patrimoni del Museu que s'estan portant a terme en 1'ac-

tualitat, mitjan4ant sistemes informatics d'emmagatzematge de

dades i de digitalitzacio d'imatges i de documentacio historica,

facilitaran sens dubte aquest objectiu.

La voluntat pedagogica del Museu es preten materialitzar en tin

futur immediat a traves de dues vies principals. D'un costat, mit-
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jancant guies de treball, horn tractara d'arribar a les escoles de

sectnidaria i a les escoles de formacio professional; de l'altre, mit-

jancant les mateixes col•leccions, hom procedira a impartir classes

practiques i teoriques d'historia de la instrumentacio i la museolo-

gia cientifica per a estudiants universitaris de pregrau i de postgrau.
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