
ENsAios HISTóRICOS

Museu Nacional da CIêncla e da

Técnica de Catalunha mNACTEC

nstalado numa antiga usina têxtil
localizada no mais tradicional am

biente industrial da Catalunha o

Museu Nacional de Ia Ciência 1 de Ia

Técnica de Catalunha mNACTEC

cuida da coordenação dos programa
desenvolvidos numa ampla rede de
museus com vocações temáticas re
lativas às respectivas contribuições
regionais ao património científico e

tecnológico do Pais
Um dos objetivos de uni museu é o

descortinar as linhas evolutivas que
tomem possíveis e confiáveis os exer
cícios de prospeção Este objetivo pre
cisa ser alavancado mediante umacon

servação adequada do património cul
tural de um país e isto demanda co
nhecêlo pesquisáloe subseqüente
mente levar os resultados da pesquisa

ao alcance do público potencialmei
interessado na temática oferecida tw

aos que já compõem a lista de vi
tantes do acervo como aos propew
a futuramente se interessar pelas i
vidades do museu

0 sistema visa mostrar o prose
de industrialização e suas caracter
ficas evolutivas nas diferentes regiè
e comarcas catalãs numa missão vt
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bradora da muscología científico
zcaica e numa vocação definida no
ampo da arqueologia artesanal arti
uIadora de uma simbiose entre os

bjetos museisticos que formam os
cervos a evolução das técnicas pro
lutivas regionais e os estilos arqui
tônicos das construções industriais
m diferentes épocas Pela sua utili
ação e adequação como recipientes
los acervos e a preservação dessas
dificações é possível dar uma vida
ova e uma aposentadoria digna às
onstruções obsoletas mais representa
ivas de épocas passadas

perfil evolutivo industrial cuidado
Offio objeio de museu

0 processo de industrialização da
i1Úunha se apresenta com um perfil

111 crenciado com relação ao de áreas
1 i iffias da Península Ibérica porseu

erfil ser muito semelhante ao de paí

ses considerados como pioneiros da
Revolução Industrial moderna locali
zados em regiões européias setentrio
nais Já na Idade Média Catalunha
mostrava ter uma sólida tradição arte
sanal e comercial que espelhava e
sustentava a força da sua presença
entre as grandes potências marítimas
do Mediterrâneo Nos séculos XVI e

XVII Catalunha sofreu uma degrada
ção política e económica que causou
a perda das suas instituições próprias
e liberdades no fim da Guerra de Su

cessão em 1714 Ao longo do século
XVIII houve uma franca recupera
ção econômica decorrente de urna pre
sença crescente dos produtos catalães
nos mercados internacionais princi
palmente após ter sido permitido ao
porto de Barcelona exportar para mer
cados das colônias americanas

Na área catalã o proletariado e a
burguesia foram classes sociais que
surgem reformuladas como protago
nistas principais dos novos esquemas
econômicos e produtivos demanda
dos pelos processos que caracteriza
ram a Revolução Industrial Os con
flitos originados pela reformulação e
seus respectivos desdobramentos ti
veram um papel fundamental na
evolução ideológica e política ao lon
go dos dois últimos séculos com pro
fundas repercussoes nos âmbitos cul
turais e artísticos do País

A evolução industrial e sua
preservação num museu

A necessidade de grmides espaços para
implantar as construções destinadas a
abrigar os equipamentos necessários de
mandou novas técnic4 construtivas De

um artesanato cujas ricoessidades eram
satisfeitas pelas construções com carac
terísticas arquitetónicas das casas de fa
zenda da época com es reforçadas
de pedra e cal ou de adobe precisou
passar para um nível realmente industrial
no qual foi necessário proceder a subs
títuição das robustas paredes destinadas
ao suporte de carga pelas colunas de aço
ou os pilares de cantaria levando às c ws
truções fabris corri estilos arqwtetônwos
inspirados no feitio das construçõems in
dustriai européias da época

No quadro demonstrativo dos niu

seus coordenados pelo inNACTEC
podemos observar a dispersão geo
gráfica dos diferentes espaços muse
ísticos que se entrelaçam formando
uma infraestrutura muscística pro
motora de incentivos e enriquecimen
tos mútuos A maioria dos museus

listados está instalada nos prédios in
dustriais mais representativos das re
giões que abrigaram atividades arte
sanais cujos inícios perdemse nas
distantes brumas de tradições ver
balmente transmitidas Nestas re

giões os artesanatos foram se desen
volvendo até serem modificadas suas

técnicas ancestrais pelos ventos da
Revolução Industrial Estes ventos
modemizantes influenciaram também

os estilos arquitetônicos dos empre
endimentos industriais os quais es
pelharam a arquitetura de uma época
de transição cuja característica prin
cipal foi uma aceleração crescente
nas mudanças dos estilos de vida dos
protagonistas principais nos diversos
cenários evolutivos nas áreas econô

micas ecológicas e sociais
A escolha oportuna da localização

de cada museu propiciou uni endosso
popular amplo para umas atividades
museísticas que obviamente visa
vam a preservação deu ma memória
histórica relativamente recente e da

qual unia grande maioria dos vizinhos
de cada museu considerava ter parti
cipado em maior ou menor grau fato
que certamente reforçou o apoio de
políticos desejosos de satisfazer estes
anseios populares de caráter regional

Assim a coordenação foi integrando
paulatinamente os elementos geogra
fícamente dispersos por causa das es
tratégias que inicialmente orientaram as
manufaturas no que diz respeito às res
pectivas conveniências e disporribilidades
de matériaprima de unia fonte energé
tica ou de recursos humanos capacitados
Cabe lembrar que os conhecimentos
técnicosoperacionais eram tradicional
mente transmitidos em ambientes de

farfulía de osurbanos ou de coo
perativas agrárias todos eles com
características e âmbitos regionais

Realidade presente
No seu desenvolvimento o in
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NACTEC visou conseguir um perfil
paradigmático uma espécie de eixo
mestre motor para outros museus
estabelecidos com finalidade para
lelamente complementares no âmbi
to estadual 0 Museu de Capellades
é um exemplo da abrangência do es
tilo renovador dos museus coordena

dos evidenciado pelo leque amplo e
variado das atividades apresentadas
e oferecidos aos visitantes desde pa
peis feitas á mão comercializadas em
diversos formatos e filigranas pa
sando pela organização de conferên
cias sobre temas artísticos amplos e
suas representações escritas impres
sas relativos a manuscritos ou repro
duções escritas ou impressas sobre
papel

A localização do Museu em Cape
llades não foi fruto das acaso ele nas

ceu ao abrigo de uma cidade ligada ás
indústrias papeleiras continuadoras de
uma longa tradição regional O nome
de Capellades aparece num documen
to relativo a doação de um moinho no
ano 1238 A partir de 1622 um dos
fluxos de exportação papeleira da re
gião do rio Anoia colocava seus papéis
nos Países de Ultramar Num levanta

mento de filigranas nos papéis do Mu
seu Republicano Convenção de Itu
foram identificadas filigranas catalãs
de Capellades

Falando de museus porém é sem
pre conveniente distinguir entre a mu
seologia e a museografia da institui
ção U primeiro termo significa o chie
deseja ser dito pelo museu o segundo
significa como de que maneira é dita
Sem menosprezar outros museus o
Museu Moinho Papel de Capellades
pode ser usado para exemplificando
deixar claro o significado de ambos
os termos

A mumologia em Capellades
No caso de Cupellades o Museu

deseja dizer tudo sobre os papéis
catalães e suas contribuições para o
desenvolvimento do setor papeleiro
na Península Ibérica Inclusive suas

contribuições e presença no grande
mosaico das nacionalidades européias
que encavalaramse sucessivamente
para configurar a Europa de hoje

Principais linhas museográficas em
Capellades

Com relação ao modo de dizer Ca
pellades mostra até que ponto os mu
seus coordenados pelo mNACTEC
apresentam atividades que muito se
distanciam da passividade que carac
terizava os antigos museus A linha
muscográfica desdobrase em duas
vertentes estreitamente interligadas
a primeira seguindo uma linha his
tóricotécnicocientifica a segunda
oferecendo uma programação essen
cialmente educativa didática Am

bas as linfas evidenciam sempre que
possível um propósito interativo no
seu relacionamento com o público

Na linha históricotécnicocien

tífica e mediante uma colaboração
dos papeleiras da Universidade Poli
técnica da Catalunha ET5EITIJPC

o museu conseguiu consolidar a ma
nufatura artesanal de um papel com
características físico químicas con

fiáveis na sua estabilidade e durab

Idade No que diz respeito ìt pesqu
sa o museu canta com um inventz
rio detalhado do seu acervo e un

catalogação classificadora que pe
mite uma localização rápida de info
mações para atender às consultas da
estudiosos e para sua difusão inda
pendentemente delas serem relativa
a objetas do próprio acervo do mure
e eles estarem expostos ou simples
mente sob custódia

Na linha didática o museu tei

demonstrado um grande dinamismo tu
suas iniciativas conseguindo atra
acima de 30000 visitantes em 1994 U

longa lista de atividades consta
publicação de um Boletim informativo
no qual pinçamos os seguintes exerr
plos cursos sobre a feitura manual d
papéis em diversos níveis cursos d
restauração oferecer o local como abr
go para realizar congressos papeleiro
diversos tais como Jornada Técnica

Museus coordenados pelo miNACTEC

Museu LLocalidade RRegião

411 mNACTEC Entidade coordenadora TTerrassa Vallès

Occidental

02 Museu Molï Paperer de Capellades CCapellades Anoia

03 Museu Comarcal de VAnoia IIgualada Anoia

Cal Granotes Cortume

Cal Boyer Algodão

04 Museu de Ia Técnica MManresa Bages

05 Museu Colónia Sedo Tecelagem EEsparraguerra Baia

Liobregat

06 Museu da Cortiça PPalafrugell Baix

Empordà

07 Museu da Madeira AAreu Pallars

Sobirà

08 Museu Colônia Vidal PPuïgreig Bergedà

Algodão

09 Coleção de Automóveis SSias Serra

Salvador Claret

10 Museu do Brinquedo de Catalunha FFigueres Alt Empordà

11 Museu de Cerãmica Terracota LLa Bisbal Baïx

Empordà

12 Museu Municipal de Tecidos Estampados PPremiu de Mar Maresme
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e Papel Permanente Reciclado
lógico e Jornadas Trocas sobre
didade na Indústria Papeleira e Grã

exposições temporais sobre te
papeleiros ou não representações

rais reunião e curso internacional

rqueologia presença no exterior dos
éís manufaturado iio MoinhaMu

entre outras atividade1nadLadoras

s resultados e potencial futuro
Jma taxa módica é cobrada dos

Cantes e urna receita é decorrente da

iercialização dos papéis manufatu
s em quantidade muito Limitada
Jante urna linha de produção arte
ai dentro do Museu A duplicação
procedimentos e condições opera

tais dos antigo moinhos papeleiros
região têni propíciado uma salutar
ação financeira sustentando uni alto
u de autonomia para o museu
mNAC oferece um sistema

ínfo que permita um aeDsso
ido e eficiente às informações exis
tes nas suas bibliotecas e arquivos

assim como às de outros museus
mediante uma rede de teleinformática

eletrônica colocada à disposição do
público visitante também usada para
rinfõessobre o seuo
acervo independentemente de ele estar
exposto ou simplesmente sob custódia

0 programa Rotas do Patrimônio
Industrial por exemplo é configura
do por diversas rotas alternativas para
passeios de duração variada incluindo
visitas a vários museus representativos
do desenvolvimento industrial do País

interligados ou não pela coordenação
do mNACTIEC Isto constitui um forte

estímulo para turistas curiosos primeiro
passo para fortalecer as atitudes públi
cas decorrentes daquele interesse cul
tural amplo e robusto que leva a uma
proteção e defesapolíticoinstitucional
das atividades muscíslicas

Os museus sempre foram conside
rados como pontes lançadas do tem
po presente para um passado distante
focalizando temas de interesse poten
cial para especialistas em coisas do

passado Aos poucos foi surgindo
uma interpretação do museu como u
ma fonte de informações propiciadoras
de maior definição sobre evoluções
passadas que por sua vez permitiam
facilitar eventuais prospeções relativas
ao futuro

A conceítuação moderna e inovadora
do inNACTEC e dos museus por ele
coordenados propicia espaços onde o
correm encontros de gerações próximas
entre si De uni lado as atividades mais

didáticas sãodíri aos visitantes jo
vens em idades escolares e préuniver

Pelo outro lado são configu
radas oportunidades para ocupar opor
tunamente os tempos de lazer disponí
veís para a terceira idade Assim o mu
seu promove campos de interesse co
mum parta ambas as partes e fornecen
dolhe um glossário etiniologicamente
correto propicia o inicio de diálogos e
debates inteligentes sobre temas pro
blemáticos compartilhados pelas gera
ções que convivem num presente tem
poral comum

TOMUMA00 WORTANTU

MAIS UMA BARREIRA VENCIDA
LAMINAS FOIL COM ATE 12 METROS DE COMPRIMENTO

Completando 25 anos de existência sempre prestando
bons serviços ao mercado papeleiro a Cormatec desenvolveu nova
tecnologia de fabricação e está produzindo lâminas Foil com até 12
metros de comprimento sem emenda Produzidas com CERAMDURe
UHMW com adição de cerâmica na cor amarela As lâminas Foil da
Cormatec oferecem maior durabilidade com menor desgate das telas

an

9721991
Cormiatec Indústria e Cornércio de Plásticos Ltda

R Birigui 340 Jei Cumbica Guarulhos SP CEP 07180310
Pabx 64127288
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