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Resum: Les marques de tots els àmbits són conscients que hi ha d’haver missatges en 
tots els seus canals que s’adeqüin a la imatge que volen donar, així com a les 
preferències i necessitats del seu públic objectiu. Aquest podria ser el cas dels museus, 
que davant d’aquest context s’han hagut d’adaptar amb la creació de pàgines webs, 
comptes a xarxes socials i el disseny del mateix edifici i espai. I no només això, també 
apareixen les noves tecnologies i alguns museus ja les estan incorporant per poder oferir 
noves experiències a l’usuari. En el següent treball es pot trobar una anàlisi qualitativa 
a partir de diferents metodologies emprades per tal d’observar com queda definit el 
museu, el visitant i la relació a entre ambdós a través dels canals del museu. Així doncs 
poder extreure conclusions generals dels museus analitzats i determinar quin és la 
situació comunicativa entorn del discurs de Barcelona.  
 
Paraules clau: Museus, Barcelona, anàlisi qualitativa, discurs, comunicació, missatges, 
pàgina web, xarxes socials. 
 
 
 
Abstract: Brands of all areas are aware that there must be messages in all their 
channels that fit the image they want to give, as well as the preferences and needs of 
their target audience. This could be the case of museums, which in this context had 
adapted to it with the creation of web pages, social network accounts and the design of 
its building and space. Moreover, new technologies appeared and some museums are 
already incorporating them to be able to offer new experiences to the user. In the 
following project, it can be found a quantitative analysis with different methodologies 
applied to observe how the museum, the visitor and the relationship between them can 
be defined by the museum's channels. The purpose is to extract general conclusions 
from the museums analysed and to determine what is the communicative situation of the 
Barcelona museums. 
 
Keywords: Museums, Barcelona, qualitative analysis, message, communication, web 
pages, social media. 
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1.INTRODUCCIÓ 
 

1.1-Presentació i justificació 
Al llarg dels quatre anys de carrera hem rebut molt contingut sobre la comunicació 
corporativa de grans marques de consum complint amb el propòsit del grau que és 
aconseguir una mirada àmplia a través de les diferents assignatures. 
 
És per aquest motiu, que s’ha volgut defugir d’aquesta comunicació de marques 
d’aquest tipus i s’ha optat per centrar-se en algun àmbit més concret i específic per tal 
de poder enfocar aquest treball com el que és, una assignatura més. Així doncs, el 
propòsit és aprofundir sobre algun tema que no s’hagi tractat a la carrera i poder 
descobrir més de l’àmbit escollit. 
 
Tenint en compte la riquesa cultural que ens envolta, tant a Catalunya com a Barcelona, 
s'ha optat per realitzar l'anàlisi de la comunicació dels museus de la ciutat comtal, a 
causa d'una major proximitat amb els seus missatges. Així doncs, poder aprendre quin 
és el discurs que transmeten de primera mà, mitjançant el contingut de la seva pàgina 
web i comptes en xarxes socials. 
 
Es pot entendre el museu com un espai físic que es visita, pel qual s’entra i se surt. Però 
per aquest treball s’entén que un museu, com qualsevol marca, ha de tenir la capacitat 
de mantenir una comunicació i construcció de missatges en tota l’experiència de marca 
és a dir des d’abans de la visita, durant i després. 
 
Com qualsevol marca un museu té la necessitat d’enviar missatges, però també de 
rebre’n i, per tant, de generar una comunicació corporativa i una seria d’eines que li 
permetin la creació d’un vincle amb els seus públics. Amb l’arribada de les noves 
tecnologies com el web o les xarxes socials, ja no podem entendre un museu com 
aquest espai físic inamovible, sinó com un personatge, una institució, més de les nostres 
vides amb el qual podem contactar sense necessitat d’anar-lo a visitar. 
 
En referència als museus escollits com a objecte d’estudi han estat: el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu de Pablo Picasso, el Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el 
CaixaForum. La majoria d’ells es corresponen amb la temàtica de belles arts i són dels 
més visitats de la ciutat dins de la seva categoria. Segons l’Observatori de Dades 
Culturals de Barcelona1, en la següent taula hi ha el nombre de visitants que van obtenir 
l’any 2018: 
 

Museu Pablo Picasso 978.483 

MNAC 891.346 

CaixaForum 836.605 

CCCB 465.638 

MACBA 331.694 
Figura 1. Taula amb dades dels números de visitants del museus durant el 2018 

extret de l’Observatori de Dades Culturals de Barcelona. 

 
 
 
 

                                                 
1 Observatori de Dades Culturals de Barcelona. Museus i espais d’exposicions. Recuperat el maig del 2019 
de: https://bit.ly/2lDoJZO 

https://bit.ly/2lDoJZO
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A més, s’ha realitzat l’anàlisi del missatge i imatges de les seves webs i les xarxes 
socials, Facebook i Instagram. Per una banda, la pàgina web és un dels primers 
elements amb els quals entra amb contacte el futur visitant del museu per tal de poder 
obtenir informació per part de la mateixa institució. I, per altra banda, les xarxes socials 
ens permeten observar quin és el missatge un cop ja s’ha realitzat la visita. Mentre que 
Facebook seria una plataforma més basada en el text, Instagram ens permet veure més 
com és el contingut visual.  
 

1.2- Objectiu principal 
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest estudi seria respondre a la pregunta: Com es 
defineix la relació entre l’usuari i el museu? A més de tenir en compte si aquesta 
varia en les seves diferents xarxes socials o pel contrari s’aconsegueix una construcció 
de marca uniforme.  
 

1.3- Objectius secundaris 
A partir de l’objectiu principal, en deriven preguntes complementàries per tal de donar 
resposta a la principal: Com es defineix el museu? I el visitant? D’aquesta manera 
sabrem com es defineixen els dos elements que forment aquesta relació, quines són les 
seves característiques.  
 
També, esbrinar quina és la funció que cada museu atorga a cada canal analitzat i 
en quin moment de la línia temporal se centra comunicació en aquest: abans, 
durant o després de la visita.  
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2.MARC TEÒRIC 
 

2.1- Què és un museu? 
Tothom sap què és un museu o n’ha visitat un algun cop, però quina seria la seva 
definició exacta? Segons de International Council of Museums2 (ICOM) en la definició 
establerta el 2007:  

“Un museu és una institució no lucrativa i permanent al servei de la societat i el 
seu desenvolupament, obert al públic, que adquireix, conserva, investiga, 
comunica i exhibeix el patrimoni tangible i intangible de la humanitat i el seu 
entorn per propòsits educatius, d’estudi i gaudi.” 

 
Tot i que no sempre ha estat així, al llarg de més de 100 anys la principal funció dels 
museus ha estat la d’albergar en ell objectes amb interès artístic i/o històric limitat a un 
grup de persones per fins acadèmics. Tal com fa referència la definició anterior, no és a 
partir del segle XX i fins als nostres dies que apareixen nous reptes a tenir en compte i 
donar resposta. Com per exemple desenvolupar programes educatius per tal de poder 
arribar al màxim de públic possible, sense importar el seu nivell cultural i , així doncs, 
vetllar per l’accessibilitat.  A diferència de com s’havia fet anteriorment on només estava 
destinat a persones amb un cert nivell cultural elevat (Vinent, Martín i Gustems, 2015). 
Per tant, el museu es converteix també en un espai on aprendre (Duomo Comunicación, 
2017) i no només de pura observació, admiració i de conservació. 
 
Hooper (1991) considera que a part de les funcions esmentades abans, també s’han 
d’incloure l’atracció de visitants al museu mitjançant l’ús d’eines com la publicitat i el 
màrqueting, fer un estudi basat en les expectatives dels visitants, per saber a qui es 
dirigeixen i que és allò que li poden oferir per adaptar-se a aquest i, finalment, satisfer 
les seves necessitats intel·lectuals, tant educar, ensenyar, però també complir la funció 
d’entretenir, ser una opció d’oci. En aquesta línia, tal com afirmen Viñarás, Herranz i 
Cabezuelo (2010): “han convertit els museus en un actor participatiu i proactiu de la vida 
cultural de la comunitat.” Més que un element passiu, de contenir obres, el museu 
promou activitats i es mostra com un espai actiu, tant amb el seu visitant com amb el 
seu entorn.  
 
Però, en contraposició, els museus continuen lluitant amb el pes que porten al damunt 
respecte al concepte que són avorrits i això s’estén als seus espais que s’associen amb 
característiques com la foscor o la fredor, com elements distants, i on no hi ha lloc per 
l’emoció i la diversió. Per aquest motiu, la comunicació és el vehicle encarregat d’unir el 
museu amb el seu públic objectiu (Vinent, Martín i Gustems, 2015). Comunicar i enviar 
missatges per tal de posicionar el museu com aquest espai dinàmic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El Consell Internacional dels Museus és la organització que té per objectiu promoure i protegir el patrimoni 
cultural. A més, està formar per  amb museus i professionals d’aquest àmbit. La seva pàgina web és la 
següent: https://icom.museum/en/ 

https://icom.museum/en/
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2.2- Museu 2.0 
L’aparició d’Internet ha fet realitat l’escenari proposat per André Malraux a l’assaig El 
museu imaginari. En aquest el museu va més enllà del seu espai físic i la seva utopia 
es converteix en realitat amb la pàgina web del museu. En aquesta, el seu contingut, la 
informació i característiques de les seves sobres, està en línia en qualsevol moment i 
des de qualsevol lloc. Per tant, ja no cal accedir a l’espai físic per a poder obtenir aquest 
coneixement, ja que es troba en línia (Martínez-Sanz, 2012). Així doncs el museu es 
converteix en un element intangible i que va més enllà de les seves quatre parets. 
 
En un primer moment, la relació entre museus i pàgines web es basava en informació 
pràctica com horaris o mapes del mateix museu. No és fins al 1998 quan el contingut 
passa a ser l’element principal i això fa que es busqui mostrar elements que interessin, 
més enllà de què informin. Per exemple, contingut més visual com imatges de les seves 
col·leccions juntament amb el seu significat. És a dir, més explicació que no pas 
informació (Forteza, 2012). 
 
Per tant, les funcions de la web giren entorn de tres principals que són reunir informació 
pràctica, proporcionar un  catàleg de les obres i un itinerari virtual per poder visitar el 
museu des de casa (Vinent, Martín i Gustems, 2015).  
 
En relació a les xarxes socials, basen la seva funció principal com un aparador més, 
com un “instrument autopromocional” segons Nicolàs (2011). Per tant es podria dir que 
hi ha una manca d’adaptació del canal, que sigui més que un element de promoció del 
museu. L’anàlisi ens permetrà veure si en el cas dels museus d’objectes d’estudis 
succeeix igual. 
 
Més enllà de la pàgina web i les xarxes socials, segons Dosdoce (2013) existeix un ús 
molt intensiu per parts dels museus en l’estudi de les tecnologies en la fase d’abans, un 
de menor durant la visita, mitjançant aplicacions mòbils o components que l’enriqueixin, 
i un baix ús de les tecnologies després de la visita com a eina per fomentar l’intercanvi 
d’opinions i experiències. 
 
Tot i l’ampli ventall de possibilitats existents com les aplicacions mòbils, els codis QR, la 
“gamificació”, les pantalles tàctils, les tecnologies sensorials, la geolocalització o la 
realitat augmentada, un dels reptes de les institucions museístiques serà apostar i 
adaptar alguna d’aquestes en les seves visites per enriquir l’experiència i connectar amb 
les necessitats de la societat de segle XXI (Dosdoce, 2013). Ja que com revelen les 
dades anteriors, l’ús de noves tecnologies durant la visita i després encara està per 
explotar i explorar. 
 
Una de les propostes des de Dosdoce (2013) seria establir aliances amb socis 
tecnològics, per exemple amb empreses del sector especialitzades en alguna de les 
diferents eines comentades anteriorment, per poder afrontar els reptes del segle XXI, 
l’adaptació a l’aparició de noves tecnologies. Segons aquest mateix estudi “Menys del 
35% dels participants va declarar haver mantingut entre una i cinc reunions amb una 
empresa tecnològica al llarg de l’últim any”.  
 
Finalment, mentre que les entitats de parla hispana participants aquest estudi es 
reuneixen amb empreses del sector web, per valorar el seu disseny, per exemple, la 
majoria de les entitats de parla anglesa han parlat amb empreses tecnològiques per 
mirar la incorporació de noves possibilitats (Dosdoce 2013). Més enllà de les xarxes 
socials, estan buscant maneres d’oferir una visita diferent que permeti una interacció 
amb el visitant. Això pot ser una mostra de l’estat inicial en el qual es troben els museus 
de parla hispana en la seva relació amb les xarxes socials i les pàgines web. D’aquesta 
manera, la importància de primer assolir uns comptes a les xarxes socials i unes webs 
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adaptades a la realitat, per després centrar-se en les noves propostes i adaptar-se a les 
noves línies. 

 
Figura 2. Respostes de l’estudi Dosdoce (2013), sobre els objectius de museus de parla anglesa amb les 

reunions amb empreses tecnològiques. 

 

 

2.3-Noves propostes en els museus espanyols 
Tot i les dades observades en l’apartat anterior, es volen posar alguns exemples de 
propostes impulsades des d’alguns museus espanyols. En l’article de Dosdoce (2013) 
hi ha tot un seguit de casos dels quals a continuació s’explicaran alguns per tal de poder 
saber la situació actual en el territori. 
 
Un exemple de noves propostes durant la visita seria la sala del Museu Guggenheim de 
Bilbao anomenada ZERO3. Aquesta ofereix una experiència immersiva als visitants on 
poden interactuar amb formes geomètriques i projeccions. En aquest cas, el museu va 
comptar amb la feina de Local Projects un estudi de Nova York especialitzat a buscar 
noves maneres de connectar amb el públic. Com s’havia comentat anteriorment, el 
tàndem format per empreses tecnològiques i els museus pot donar pas a apostes tant 
revolucionaries i innovadores com l’exposada.  
 
A més de l’ús de pantalles interactives, també es compta amb codis QR com és en el 
cas del Museu del Romanticisme de Madrid en la seva exposició Els miralls de l’ànima. 
En aquesta, per tal de completar la visita i anar una mica més enllà, els codis donaven 
accés a una playlist4, una llista amb cançons de Spotify, la plataforma digital de música. 
D’aquesta manera, el visitant mentre visitava l’exposició podia escoltar música de 
l’època i poder estar acompanyat d’un component tan icònic com és la música 
romàntica. Així doncs poder anar al museu i obtenir una experiència que permet entrar 
en contacte amb dos dels cinc sentits: la vista i l’oïda. A més, d’aconseguir endinsar de 
ple al visitant en el recorregut.  
 
 
 

                                                 
3 Guggenheim Bilbao, Área de prensa. El Museo Guggenheim Bilbao inaugura Zero, una experiencia 
inmersiva para todos los visitantes del Museo. Recuperat el juny del 2019 de: https://bit.ly/2KELtsq 
4 Spotify. Los espejos del alma. Paisaje alemán el romanticimso. Recuperat el juny del 2019 de: 
https://spoti.fi/2K7b4e8 

https://bit.ly/2KELtsq
https://spoti.fi/2K7b4e8
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No ha estat l’últim cop que hem vist noves propostes en aquest museu. El passat mes 
de maig també va col·laborar amb el museu la marca IKEA5. Aquesta va col·locar 
mobles pel Museu del Romanticisme i el visitant mitjançant un Instagram live i Facebook 
live, format de vídeo d’ambdues plataformes que permet emetre en directe, havia 
d’endevinar quins mobles eren o no propis de la col·lecció del museu. Encara que la 
proposta fos d’IKEA, també va tenir un impacte en el museu que va ser posicionat com 
a col·laborador en aquesta proposta innovadora i de permetre participar al visitant, no 
considerar-lo com a un simple espectador.  
 
Tot i aquests exemples, els museus espanyols estan començant en aquesta línia, ja que 
continuen treballant per un bon ús en les seves xarxes socials, la seva prioritat. I també 
veiem que les propostes segueixen un sentit vertical, el museu és el que proposa 
activitats al visitant, més que un projecte basant en la col·laboració i de format 
horitzontal. 
 

2.4-Situació del museus a Espanya 
Un cop s’han mencionat quines són les noves línies que s’estan seguint en el sector 
dels museus, es vol observar quin és el context dels museus en l’àmbit espanyol.  
 
En primer lloc, segons l’Anuari d’Estadístiques Culturals elaborat pel Ministeri de 
Cultura6 del 2018, la despesa de la llar en béns i serveis culturals en el 2017 estava 
destinat un 36,7% a serveis relacionats amb la telefonia mòbil i Internet, el 23,9% a 
elements audiovisuals, el 20,2% a llibres i publicacions periòdiques i, finalment, el 19,1% 
estaria destinat a serveis culturals. D’aquest un 12,6% seria per espectacles, mentre 
que el 2,3% seria el que correspondria per a museus. Això ens demostra que la despesa 
en la visita dels museus no ocupa posicions elevades en la llista de les despeses en 
serveis culturals de les llars espanyoles i que es prefereixen altres serveis més destinats 
a l’oci o serveis que es poden trobar en la mateixa llar com Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Gràfic extret de l’Anuari d’Estadístiques Culturals.  

 
 
 
 

                                                 
5 Marketing Directo. ¿Podrá detectar los objetos de IKEA que se esconden en el Museo del Romanticismo? 
Recuperat el juny del 2019 de: https://bit.ly/2KbJpZM 
6 Ministeri de Cultura i Esports. Anuari d’Estadístiques Culturals 2018. Principals resultats. Recuperat el juny 
del 2019 de: https://bit.ly/2Eq2Edn 

https://bit.ly/2KbJpZM
https://bit.ly/2Eq2Edn


11 

 

Pel que fa al perfil del visitant, en el següent gràfic es pot observar que entre els anys 
2014-2015 van visitar el museu més dones, tot i que el 2010-2011 van ser més homes.  
En referència a l’edat, destaca l’augment en el 2014-2015 del sector de 15 a 24 anys 
que seria el primer, seguit de  25-44 anys i de 45-54 anys. Es pot observar que existeix 
una diferència entre els de 15-24 i el grup que el segueix de 25-34 on la xifra disminueix. 
Es pot extreure el fet que de 25-34 sigui una etapa de canvis i de noves responsabilitats 
dificulta el temps per poder destinar a aquest tipus d’activitats culturals. Mentre que de 
15-24 anys, pot ser que sigui el grup més nombrós a causa de visites que es fan amb 
els instituts i , segons la carrera, amb la universitat. O que a diferència del grup anterior 
també comptin amb descomptes que permetin una rebaixa en el preu i amb més temps 
per dedicar a aquesta mena d’activitats culturals.  
 
Finalment, les persones que més han 
visitat museus, exposicions i galeries 
d’art en l’últim any 2014-2015 tenen una 
educació superior o equivalent. Per tant, 
encara es lliga el museu com un element 
de coneixement superior i que no és 
accessible per a tothom. Com es 
comentava anteriorment, sorgeix la 
necessitat d’oferir contingut que es pugui 
adreçar a un públic més ampli per tal de 
poder arribar a més gent i així poder 
sortir de l’etiqueta d’avorrit o no pensat 
per a tothom, que genera barreres en la 
categoria. 
 
 
 

 
Figura 4. Gràfic extret de l’Anuari d’Estadístiques Culturals.  

 

2.5-Situació dels museus a Catalunya 
En el mateix estudi anterior, es pot observar quina és la situació de Catalunya tenint en 
compte les altes comunitats autònomes de l’Estat Espanyol. En el 2016, Catalunya va 
ser de les comunitats autònomes que comptava amb més museus i col·leccions 
museogràfiques en el cens. Per darrere de comunitats com Andalusia, Castella i Lleó, 
Castella la Manxa, Madrid i la Comunitat Valenciana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.Gràfic extret de l’Anuari d’Estadístiques Culturals. 
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En aquest gràfic, demostra que Catalunya 
també es troba en les primeres posicions de 
despesa de la llar en béns i serveis culturals 
per darrere de la Comunitat de Madrid, 
Navarra, les Illes Balears, Astúries i Múrcia. 
Conjuntament amb la madrilenya són les 
dues que tenen més museus i alhora tenen 
una despesa elevada de les llars en béns i 
servis culturals. Davant de l’ampli ventall 
que soferta en ambdues comunitats entorn 
dels museus, també hi ha una elevada 
despesa per part de les llars en serveis 
culturals, entre ells els museus. 
 
 
 

Figura 6. Gràfic extret de l’Anuari d’Estadístiques Culturals. 

 
Segons l’estudi d’Estadístiques Culturals de Catalunya realitzat pel Ministeri de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya7 del 2018, pel que fa a les pràctiques culturals a 
Catalunya entre 2016 i 2017 la visita a exposicions va obtenir un 48,9% respecte al total 
de la població, per sobre de l’assistència al cinema (45,4%), concerts (40,3%) i a 
espectacles (26,8%), entre d’altres. Així i tot es troba per sota de la lectura de llibres 
(60%), de revistes (56%), escoltar la ràdio (86%), ús d’Internet (85%) i la televisió i 
continguts audiovisuals (98%). Aquelles activitats mòbils, és a dir, que tant es poden 
realitzar a casa, com al cotxe o de camí a la feina són les que tenen un percentatge més 
elevat. Mentre que assistir a cinemes, concertes, espectacles i exposicions que suposen 
un desplaçament tenen un percentatge més baix, a més de suposar un cost o un de 
més elevat. Podria ser un motiu, encara que els que tenen un percentatge més elevat 
també es podrien considerar mitjans de masses i que arriben a tothom.  
 

 
Figura 7. Gràfic propi elaborat a partir de les dades d’Estadístiques Culturals de Catalunya (2018). 

 
En referència al visitant, la visita d’exposicions està igualada entre homes (49,2%) i 
dones (48,6%). Per tant, no hi ha un component de gènere arrelat a la visita 
d’exposicions.  
 
Mentre que en el cas d’Espanya, els joves de 14 a 19 anys són els que visiten més 
aquests espais, a Catalunya seria de 20 a 24 anys amb un 54%. Seguit del 51,3% de 
25 a 34 anys, 51,8% de 35 a 54 anys i 42% de 55 anys i més. Es podria dir que és una 

                                                 
7 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Estadístiques culturals de Catalunya. Recuperat el 
juny del 2019 de: https://bit.ly/2YKtLbP 
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activitat que acompanya a la meitat de la població catalana al llarg de la seva vida i que 
hi està present en totes les seves etapes. El fet de visitar museus des de ben petits, com 
a visita escolar, pot fer que després tinguin implementat aquest hàbit i el segueixin 
realitzant un cop s’ha acabat l’etapa educativa i es comença l’adulta. 
 
Finalment, com més elevats són els estudis de la persona que assisteix a les 
exposicions, més gran és el percentatge, de manera que el 64,5% de les persones que 
visiten exposicions tenen el tercer nivell que correspondria als estudis universitaris o 
postgraus. Es reitera el que s’observava en el gràfic del visitant de museus espanyols 
que també té uns estudis elevats i que no es una activitat que realitzi tothom. 
 
 

2.6-La situació dels museus a Barcelona 
I quina és la situació dels museus a Barcelona? El perfil de visitant a la ciutat comtal si 
es pren com a referència l’Enquesta del 2015 realitzada per GESOP (Gabinet d’Estudis 
Socials i Opinió Pública) per a Barcelona Cultura8, el 72% correspon a un públic 
estranger, un 17,3% a gent de la mateixa ciutat i un 5,3% de la resta de Catalunya. Com 
es tracta d’un públic majoritàriament forà, el 84% és la seva primera visita, enfront un 
12,3% que ja han visitat el museu amb anterioritat. No hi ha gaire diferència entre el 
gènere, ja que el 49% són homes i el 44,7% són dones, nombres molt pròxims.  
 

 
Figura 8. Gràfic extret de l’Explotació estadística de les dades de visitants dels museus de Barcelona el 

2015. 

 
La mitjana de compra és de 2,2 entrades, per tant, la gent no acudeix sola a la visita 
d’aquests espais, normalment es fan acompanyats. Tot i que es va més sol (25,7) que 
en tres persones, ja que la compra de tres entrades és del 9,6. I normalment la gent va 
acompanyada de la seva parella (36,8) o amb un amic (21), que no pas sol (19,5) o amb 
la família (12,9). Així doncs, és una activitat que es sol realitzar amb un acompanyant, i 
tampoc no és una activitat gaire freqüent entre famílies, que potser acudeixen més a 
activitats específiques proposades pel museu per aquest col·lectiu que no a la seva 
visita en particular. 
 

                                                 
8 GESOP. (2015) Explotació estadística de les dades de visitants dels museus de Barcelona el 2015. 
Recuperat el juny del 2019 de: https://bit.ly/2wLVjkc 

 

https://bit.ly/2wLVjkc
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Per acabar l’anàlisi d’aquest estudi, incorpora quin és el mitjà prescriptor. Els més 
consultats serien les guies turístiques/mapes (34,5), informació turística (20,6) i 
recomanació (10,6). Mentre que la web o xarxa social del centre obtindria un 2,0, mentre 
que altres webs i xarxes socials un 6,9. Al final com es parla d’un visitant estranger 
acudeix a centres d’informació de turisme de  la ciutat i per això obté  puntuacions més 
elevades. 
 
Segons l’article de Mauricio Bernal a El Periódico9 que compta amb Amílcar Vargas, 
especialista en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, afirma que:  

“el turisme es un mitjà per mostrar-se al món, i una manera d’exportar un lloc. A 
Barcelona hi ha contingut. Més enllà del patrimoni de cada museu, potser 
s’hauria de fer èmfasi en la creativitat a l’hora de proposar experiències 
significatives a llarg termini pel visitant, perquè el prestigi es guanyin les 
exposicions vagi en augment.” 

 
Això va relacionat amb el que es veia en l’apartat anterior on no és tan important el què, 
el contingut, sinó el com, com aquest contingut es relaciona i interactua amb el visitant 
per tal d’oferir-li una experiència única i poder deslliurar-se d’aquesta etiqueta d’avorrit 
que rep el museu i on prima la part acadèmica. Segons Vargas, la ciutat compta amb el 
contingut però li manca l’empra de noves metodologies per oferir una visita única i 
diferent, per tal de millorar el posicionament de les exposicions.  
 
 
 

2.7-La teoria a la que l’estudi contribuirà 
Tenint en compte que la majoria de textos mencionats es basen en la descripció i funció 
d’un museu i la relació dels museus i les noves tecnologies, així com el context del sector 
i dels visitants segons estudis estadístics, el següent treball se centrarà en l’anàlisi 
qualitativa del discurs de les pàgines webs i les xarxes socials dels museus escollits per 
tal de saber quina és la definició del museu, el visitant i de la seva relació segons el seu 
propi punt de vista, quina és la percepció que tenen d’ells mateixos, com es volen 
posicionar en la ment del públic segons la seva comunicació.  
 
Més enllà de les activitats entorn de les noves tecnologies i quines són les estadístiques 
i números que acompanyen al sector, l’anàlisi ens permetrà comparar si el que s’ha 
descrit anteriorment es correspon amb els museus de Barcelona i com és descrit aquest 
visitant, així com la seva relació entre ambdues figures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Bernal, M. (2019, març 22). Barcelona, fuera de juego ante el “boom” de los museos. El Periódico: Ocio 
y Cultura. Recuperat el maig del 2019 de: https://bit.ly/2Tu8Jdq 

https://bit.ly/2Tu8Jdq
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3.MÈTODE 
Tenint en compte les preguntes de recerca plantejades: com es defineix el museu, el 
visitant i la relació entre ambdós a partir de la seva comunicació, així com quina és la 
funció que se li atribueix a les seves xarxes socials, Facebook i Instagram, en quin 
moment se situa la comunicació, si abans, durant o després de la visita, s’ha realitzat 
una anàlisi qualitativa basada en els següents passos.  
 
En primer lloc, una anàlisi qualitativa del missatge de la pàgina web de cada museu 
tenint en compte el tipus de discurs que té lloc abans, durant o després de la vista.  
 
En segon lloc, agafant com a punt de referència el discurs de cada marca a partir de la 
comunicació de la seva web, es realitzarà el mapping semiòtic de valors de consum 
segons Semprini, per poder observar on es posiciona cada museu i quines són les 
diferències i semblances entre ells.  
 
Andrea Semprini va escriure el llibre El marketing de la marca on explica el “mapping 
semiòtic de valors de consum” basat en les qualitats, que alhora fan de variables, 
d’utòpic, lúdic, pràctic i crític. D’aquesta manera a cada extrem de cada eix es troba el 
contrari de l’altre, és a dir, utòpic – pràctic, crític- lúdic. A continuació, s’explicaran els 
eixos i els quadrants per a poder comprendre la interpretació i aplicació que s’ha fet en 
la comunicació dels museus en l’apartat de resultats. 

 
Figura 9. Imatge pròpia que mostra el mapping semiòtic de Semprini. 

 
En referència a la utopia, com bé defineix Semprini (1995) es tracta d’un “future-oriented” 
perquè la mirada està posada en el futur i la capacitat que ofereix el producte de poder 
anar més enllà, de transcendir. En contraposició al valor pràctic, que seria “product-
oriented” i , per tant, el producte es troba en el centre de la comunicació on prevalen les 
capacitats, funcions i característiques que pot oferir el producte, la seva funcionalitat i 
ús. 
 
Per una banda, la crítica com bé indica el nom suposa un “continuo examen basat en 
principis externs” (Semprini, 1995). Tot i que el producte i les seves característiques són 
el que es pren com a referència, la diferència està en aquest replantejament constant i 
en buscar el significat que se li vol buscar. Per altra banda, l’eix lúdic es basa en les 
emocions del producte que ha de ser “font de plaers i permetre una visió alegre i 
despreocupada del món” (Semprini, 1995). 
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En resum, l’eix utòpic té la mirada posada el futur i en el concepte de transcendir, mentre 
el pràctic es basa en la funcionalitat del producte a partir de les seves pròpies 
característiques, l’eix crític proposa una recerca constant al voltant del producte i el lúdic 
suposa el gaudi que proposa l’objecte en si.  
 
Un cop hem definit cada eix, es passarà a definir els quadrants: missió, projecte, 
informació i eufòria que és on s’han emmarcat les marques museu analitzades en aquest 
treball. 
 
El quadrant missió es basa en el col·lectiu, la unió, i en la seva capacitat de poder 
transcendir, d’aportar una mirada crítica i del “replantejament constant del present” 
(Semprini, 1995). Seguidament, el quadrant de projecte manté el focus en l’individu, 
però en aquest cas es valora la recerca basada en un mateix, per a cada persona, basat 
en el plaer personal, “el benestar psicològic i físic” (Semprini, 1995). A continuació, el 
quadrant eufòria centra el seu missatge en l’emoció i la diversió, per tant, més basat en 
l’entreteniment, per tant, tal com afirma Semprini (1995): “un producte poc funcional però 
tan divertit”. I finalment, el quadrant de la informació es basa en la racionalitat on el 
producte se situa en el centre on és purament explicatiu i descriptiu.  
 
Un cop s’han situat les marques en els diferents quadrants proposats per Semprini, s’ha 
realitzat un mapping amb valors propis del sector dels museus que s’han vist durant 
l’anàlisi del discurs en les pàgines webs.  
 

 
Figura 10. Imatge pròpia que mostra el mapping elaborat a partir de valors propis de la categoria. 

 
En primer lloc, hi hauria l’eix individual que se centra en el fet que l’activitat és realitzada 
pel visitant i no hi ha una relació en l’activitat entre museu i visitant. En contraposició, 
l’eix col·lectiu denota la unió existent entre museu i visitant per aconseguir un objectiu 
comú i que està en les mans d’ambdós poder-ho aconseguir. 
 
En segon lloc, es parla de preservació quan el propòsit és mantenir el present, és a dir, 
que les obres o la col·lecció es pugui mantenir en el temps de la mateixa manera que 
ho han fet fins a l’actualitat. Mentre que transformar implica un canvi a partir del que 
hagut fins al moment, el present és el punt de partida per poder modificar i tenir aquesta 
mirada posada en el futur, en allò que es vol aconseguir que és una situació millor, 
diferent.  
 
Després, s’ha realitzat una anàlisi actancial segons Algirdas Greimas on la finalitat ha 
sigut poder veure quina és la narració construïda a través de les pàgines webs dels 
museus, així com el paper que s’atribueix a cada personatge i les seves característiques.  
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Tot comença amb Vladimir Propp en el seu llibre Morfologia del conte folklòric (1974) 
que busca quina és l’estructura profunda existent en les narratives i quines són les 
funcions, les accions, que es repeteixen com: la preparació, la complicació, la 
transferència, el combat i el retorn.  
 
Aquest serà el punt de partida de Greimas que voldrà ampliar la teoria de Propp per 
poder aplicar una anàlisi narrativa en tota mena de discurs, com en aquest cas l’existent 
en una pàgina web, ja que considera que tot discurs és narratiu ha de poder ser analitzat 
i crea aquest mètode.  
 
L’autor parla de les estructures semio-narratives on apareixen diferents actants, parelles 
d’elements, que serien: subjecte – objecte, destinador- destinatari, ajudant i oponent. El 
subjecte seria l’encarregat de realitzar l’acció per tal d’aconseguir l’objecte. El destinador 
seria qui impulsa a l’acció i el destinatari, qui en surt beneficiat. L’ajudant seria qui ajuda 
al subjecte i l’oponent qui no deixa que aquest aconsegueixi l’objecte, qui li dificulta la 
seva acció. Això ens permetrà adjudicar un paper a cada personatge o element que 
aparegui en la narració de les webs dels museus. 
 

 
Figura 11. Imatge pròpia que mostra l’esquema actancial de Greimas. 

 
Per acabar l’anàlisi web, s’ha analitzat la imatge de cada web segons els paràmetres 
plàstics: textura, la forma (mida, posició, orientació i composició) i el color. El propòsit 
ha sigut poder observar quin és el missatge que es pot extreure de les webs a través 
d’aquestes característiques i si es correspon amb el missatge en si que hi ha escrit, és 
a dir, si hi ha una connexió entre text i imatge. 
 
El treball compta també amb una anàlisi de les xarxes socials per donar resposta a quina 
és la funció que se li atorga i en quin moment del procés de visita. Per aquest motiu, 
s’ha realitzat una anàlisi qualitativa del missatge i de les imatges dels comptes de 
Facebook i Instagram.  
 
Així doncs, s’ha obtingut el discurs i imatge de la pàgina web, Facebook i Instagram de 
cada museu per tal de donar resposta les preguntes plantejades en aquest treball. A 
més, també s’han realitzat comparacions en les diferents variables analitzades per saber 
les diferències i similituds entre els museus escollits. 
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4.RESULTATS 
 

4.1-Anàlisi de les webs 
A continuació, es mostrarà l’anàlisi del discurs de les webs dels cinc museus analitzats 
dividits en tres blocs, com són els moments de relació amb el museu: abans de la visita, 
durant i després d’aquesta. 

 

4.1.1-Abans 

4.1.1.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

En primer lloc, el MNAC pel que fa a la consulta de la web abans d’assistir a aquest, 
posen a l’abast del navegant tot un seguit d’informació pràctica com poder planificar la 
seva visita, com arribar-hi, motius pels quals visitar al museu i tenir-ho en compte per la 
seva pròpia visita, poder consultar les opinions dels visitants a través de la plataforma 
en línia TripAdvisor, quines són les bones pràctiques que has de complir, recomanacions 
pròpies del museu sobre obres i, finalment, una agenda on pots filtrar les activitats 
segons les teves preferències.  

 
Figura 12. Imatge de la pantalla d’inici de la web del MNAC. 

 
 
També dins de l’apartat de “Col·lecció”, a “Catàleg” hi ha informació i imatges respecte 
a les obres que es poden veure en el museu. Per tant, es poden observar les obres i 
saber el seu significat prèviament. 
En el de “El museu en el món” es 
tracta el trasllat de les obres del 
MNAC a altres exhibicions, així 
com la participació del museu en 
projectes com Google Art Project 
que consisteix a poder fer una 
visita virtual al museu mitjançant 
aquesta aplicació. I en aquesta 
mateixa línia, en la secció de “El 
Museu” es pot trobar la 
responsabilitat social corporativa 
que té i que posa a la pràctica amb 
els seus programes comunitaris i 
cuidant el seu impacte amb el medi 
ambient. Així doncs, es mostra 
quin paper desenvolupa el museu 
amb el seu entorn. 

Figura 13. Imatge de l’explicació d’una obra en la web del MNAC. 
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Per una banda, es pot observar com hi ha una part dedicada a aquesta visita autònoma 
per part del visitant a què pugui fer la visita a la seva mida ja sigui amb la informació 
pràctica com la consulta prèvia d’aquelles obres que un cop en el museu voldrà 
contemplar i saber prèviament tots els detalls que amaguen. Això també queda palès en 
la web on gràcies al mapa web i a l’opció de buscar en aquesta, pot centrar-se a trobar 
allò que realment necessita i, per tant, una navegació per la web que s’ajusta a les seves 
necessitats. I, per altra banda, el MNAC no és simplement un espai físic amb entrada i 
sortida, sinó que està connectat amb el seu entorn i per tant, va més enllà i es converteix 
en un element més intangible.  
 

4.1.1.2- Museu Pablo Picasso 

En segon lloc, al Museu Pablo Picasso en la secció de “Col·lecció” es poden veure 
totes les obres que es poden trobar en la visita en el museu i s’afegeix un apartat molt 
propi que és informació sobre l’artista, enllaços d’interès, la relació de Picasso amb la 
ciutat i Catalunya o bibliografia relacionada amb l’autor, i el que fa únic i diferent, ja que 
el museu és està centrat en la seva obra i figura.  

 
Figura 14. Imatge de la web del Museu Picasso de l’apartat Picasso i Catalunya. 

 
En la mateixa línia que el museu anterior, hi ha aquesta voluntat de representar un 
museu més enllà de les seves parets físiques i que té un cert impacte en el món, amb 
el préstec d’obres, o amb la mateixa ciutat. Inclús en aquest cas és més específic a 
través de l’apartat “Som del barri” proposant activitats amb el barri que vagin més enllà 
de la visita escolar.  
 
Per aquest motiu, es fa palpable la voluntat del museu de continuar amb la figura de 
Pablo Picasso ja sigui a través de la seves obres o activitats com el paper que té el 
museu amb la ciutat o amb el barri que en certa manera es mantenir viva la figura de 
l’autor i que continuï sent un element artístic i característic de Barcelona. El museu i les 
seves exposicions, activitats, taules rodones, entre d’altres, tot gira entorn a Picasso. 
 
 

4.1.1.3- Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

Seguidament el MACBA es defineix com un espai de lloc de creació de coneixement a 
través del diàleg i la reflexió compartida, “generar debats crítics sobre l’art i la cultura” 
com ells mateixos diuen. Així doncs,  entenen que l’art és el motor de la reflexió i 
transformació social on la innovació té un paper crucial. Moguts per aquest valor, 
proposen el projecte de la Ràdio Web del MACBA basat en la creació de podcasts. Per 
aquest motiu, proposen una lectura transversal i una accessibilitat universal.  
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Figures 15 i 16. Imatges de la pàgina web del MACBA sobre la seva missió pública i accessibilitat. 

 
En la web es pot planificar la visita mitjançant la informació pràctica, un calendari on és 
possible filtrar les activitats segons les preferències de cada visitant i anomena quines 
són aquelles activitats i exposicions que tenen lloc en el museu en el dia que es consulta 
aquesta. En certa manera, també segueix la línia del MNAC on poder-se organitzar la 
visita i escollir les activitats  a fer segons els gustos del visitant. Així com rebre un butlletí 
amb aquells punts que també t’interessin més. Finalment, proposen recorreguts, siguin 
creats o que el visitant pugui crear-ne el propi, per tal de generar “noves narracions”, és 
a dir, connectar múltiples obres i en diferents ordres dels establerts. 
 
Seguint amb els museus anteriors, també defineix quin és el seu paper al món a través 
de la participació en exposicions i els préstecs en altres col·leccions. Per tal de mostrar 
el seu impacte d’una manera més gràfica, es pot observar un mapa on apareix amb 
punts de colors on el MACBA està present amb les seves obres. D’aquesta manera, es 
fa visible aquest concepte que el museu està més enllà de l’espai físic assignat i que 
amb les seves obres està repartit i és present arreu del món. 
Per tant, el museu en qüestió es basa molt a tenir un peu sempre en la innovació i en el 
seu motiu d’existència com és la contemporaneïtat, l’adaptació als nous canvis i estar 
en constant reinvenció, ja sigui a través de l’aplicació, la ràdio digital o la creació i 
combinació de continguts diversos com àudio, vídeo i publicacions de text escrit. 
 

4.1.1.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona10 

El següent és el CCCB el qual les seves línies de programació es basen en la literatura, 
la societat del segle XXI, la tercera cultura, la galàxia audiovisual i la innovació cultural, 
com es pot veure en la següent imatge de la seva web. Tot això dóna pas als conceptes 
dels quals ells fan referència com l’activitat transmèdia i interdisciplinària.  

                                                 
10 Nota de l’autora: l’anàlisi està basat en la pàgina web que es pot veure en les imatges, ja que actualment 
han fet un redisseny d’aquesta. 
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Figura 17. Imatge del web del CCCB on es mostren les seves línies de programació. 

 
D’acord amb el MACBA, també posen a l’abast contingut multimèdia tant en el seu blog, 
el CCCLab (el seu blog), vídeos i publicacions. Però també tenen informació pràctica, 
com afegir imatges dels espais, com  poder arribar a aquests i informar dels seus 
programes d’accessibilitat i socials. Així com de quines entitats formen part i això 
connecta amb aquesta línia comentada anteriorment sobre el museu més enllà del seu 
edifici físic.  
 
Es reitera, com en els casos anteriors, el fe de posar a l’abast del visitant l’opció de 
poder consultar aquella informació més afina a les seves preferències. En aquest en 
concret, l’apartat d’“Exposicions” està dividit per temes (art, ciència, filosofia, fotografia, 
periodisme i tecnologia) i, per tant, el visitant pot escollir el tema que vol i veure quines 
exposicions actualment té el CCCB amb aquestes característiques.  
 

1.1.1.5- CaixaForum 

Per acabar, el CaixaForum es defineix com un “espai cultural” amb una àmplia 
programació basat en el seu interès social, cultural i educatiu. Per aquest motiu, 
ofereixen exposicions les més diverses possibles apel·lant a diferents temàtiques per tal 
de ser les més completes i variades. 

 
Figura 18. Imatge del web del CaixaForum centrat en aquest. 

 
L’estructura d’aquesta web trenca amb les anteriors en el sentit que l’element que 
predomina és l’exposició, ja que tot gira al voltant d’aquesta. El que permet és veure 
cada exposició i que és el que cadascuna pot oferir, quines són les diferents activitats 
que deriven i que les complementen. En certa manera és una representació del 
CaixaForum: un espai que alberga exposicions i aquestes són la seva part més 
important.  
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Pel que fa a la consulta de la web abans de la visita al museu, ens permet obtenir dues 
idees clares de cadascun d’ells. Per una banda, el museu és més que un edifici amb 
una entrada i una sortida i un cert contingut en el seu interior, si no que té un paper, 
sigui col·lectiu o individual, i que fa que es presenti com aquest element intangible i que 
sigui percebut com una institució, una marca.  
 
Per altra banda, consultar la web i aprofundir en allò que ens diuen ens permet obtenir 
una idea del posicionament de cadascun dels museus i si aquesta percepció que hem 
creat pot variar sigui amb la visita o la consulta de les xarxes socials o si existeix un 
missatge uniforme en tots els seus canals. 
 
A més, encara el contingut estigui adaptat a les necessitats del navegant, mitjançant 
informació practicada i detallada dels museus, l’element principal és el museu, les obres, 
les exposicions. En definitiva, un missatge centrat amb la marca. 
 
 

4.1.2- Durant 

4.1.2.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

Seguint l’ordre anterior, el MNAC proposa itineraris virtuals, a més que el mateix usuari 
pugui crear el seu. Mentre visiten el museu poden consultar la informació de les obres 
a la web i d’aquesta manera tenir tot el contingut necessari i específic al mateix moment 
que s’està observant l’obra. No és només veure les obres, sinó que les tinguin en les 
seves mans per poder comprendre que és allò que representen, el que ens volen dir i 
així poder aprendre. 

 
Figura 19. Imatge del MNAC en la secció “Durant”. 

 
Per tant, s’aconsegueixen les obres comentades i fa que no sigui una simple visita, sinó 
que, per una banda, és una visita autònoma i, per altra banda, també hi ha una part 
d’adquirir coneixement sobre les obres i sobre l’art nacional de Catalunya. En certa 
manera, el visitant que entra no és el mateix que surt gràcies al coneixement que ha 
adquirit, allò que ha vist durant la vista i la informació que ha pogut consultar a la web. 
Finalment, el MNAC, així com el MACBA, posen a l’abast de l’usuari una aplicació per 
tal d’oferir “noves formes d’explorar les obres de la col·lecció a través d’imatges en alta 
resolució i redescobrir el museu a través d’un storytelling interactiu”, tal com diu el mateix 
museu. La mateixa aplicació també està disponible per al Museu del Prado de Madrid. 
Aquesta aplicació pot ser consultada tant in situ com fora del museu. 
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4.1.2.2- Museu Pablo Picasso 

A continuació, el Museu Picasso proposa 
poder dialogar enfront de l’obra, el debat i 
aprofundir en el coneixement mitjançant 
l’aprenentatge en grup. També realitzen 
un fòrum anual sobre Picasso i posen a 
l’abast un mapa sobre espais on Picasso 
va estar per Barcelona. S’aconsegueix 
mostrar una relació directa de l’autor amb 
la ciutat i proposar una ruta alternativa per 
la ciutat passant per aquells llocs que 
estan connectats amb ell. D’aquesta 
manera, manté el discurs centrat en la 
figura de l’artista. 

Figura 20. Imatge que mostra la secció “La Barcelona de Picasso”. 

 

4.1.2.3- Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

Com s’ha comentat anteriorment, el MACBA també disposa d’una aplicació que té un 
ús per a cada moment que es trobi l’usuari d’aquesta. Abans de la visita, pots planificar-
la a través d’aquesta,  durant la visita tens l’oportunitat de conèixer la institució amb més 
profunditat i després pots compartir l’experiència. El museu està present d’una manera 
més accessible en qualsevol moment del procés de contacte amb el museu, ja que 
permet que tot estigui a la teva butxaca i a un sol clic. A més, connecta amb l’ús estès 
de telèfons intel·ligents. 
 
En aquest cas, el MACBA utilitza molt la segona persona del plural, el nosaltres, fa que 
hi hagi una relació entre el museu i el visitant. Per exemple parlen d’“Ens endinsem amb 
tu a les exposicions” i parla dels guies com a “educadors”, per tant denota quin és el 
paper que juguen en les vistes els seus treballadors. No són mers informadors, sinó que 
ensenyen a través del diàleg i la reflexió amb l’art, que és el motor d’aquest canvi, de la 
transformació social.  
 
A més, també disposen de les activitats de “Parlem de...” on es posa en contacte els 
agents i artistes amb els visitants per poder entendre i tenir una font de coneixement de 
primera mà. Més enllà de l’educador, que millor que l’artista de l’obra per poder-te 
explicar quin és el procés i significat de darrere de la seva obra, aprendre de l’artista. 
 

 
Figura 21. Imatge del MACBA sobre “Parlem de” 
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La lectura transversal que es comentava en l’apartat anterior es fa palesa en l’oferta 
variada de les activitats que tracten diferents disciplines: la visita de les exposicions, 
conferències i debats, cursos i seminaris, grups de lectura, de treball, música i art en viu 
(performances), tallers i visites guiades. Tot això lliga amb la proposta del museu: ser 
un lloc de creació de coneixement. Això es pot relacionar amb el fet que a l’inici de la 
seva web, l’usuari pugui veure quines activitats hi ha en el dia d’avui. D’aquesta manera, 
més enllà de visitar l’exposició o exposicions que estiguin en actiu en aquell moment, 
també permet enllaçar-ho amb altres activitats si es vol i aconseguir que sigui un espai 
viu de diàleg i reflexió per al visitant. 

 

4.1.2.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona11 

En la mateixa línia, es trobaria el CCCB que, a banda de les visites comentades per a 
grups, ofereix activitats diàriament que apel·len a diferents disciplines com les arts 
escèniques, el món audiovisual, cursos, tallers, debats, itineraris, música i premis. 
D’aquesta manera, fa que sobresurti el seu propòsit de generar aquesta 
interdisciplinarietat gràcies a unes línies de programació diverses i amples, com s’han 
comentat anteriorment, de la literatura, passant pel que ells anomenen la tercera cultura 
(“La intersecció d’art, ciència, humanitats i tecnologia”) i arribant a la galàxia audiovisual 
(“Un ecosistema en transformació”). 
 

 
 

Figura 22. Imatge de les activitats que tenen lloc al CCCB.  

 

4.1.2.5- CaixaForum 

Finalment, el CaixaForum, en primer lloc, mentre que el MACBA parla dels guies com 
a “educadors”, en aquest cas, ens trobem amb el terme “mediadors”. La seva funció es 
basa en “a partir del diàleg amb els participants, presenta els temes clau de l'exposició, 
els contextualitza i resol els possibles dubtes o preguntes que hi puguin sorgir”. En 
aquest sentit, tal com indica el mot, és la figura encarregada de fer d’interlocutor entre 
l’exposició i el visitant per tal que hi hagi una comunicació fluida entre ambdues parts: 
l’obra i aquest. 
 
En segon lloc, a part de les visites comentades per a grups, escoles i família, proposa 
un format propi que són les microvisites. Com el seu nom indica són visites d’una duració 
d’uns 20 minuts que permet obtenir una idea de l’exposició amb un període curt de 
temps. D’aquesta manera el visitant es queda amb el més important, allò que els 

                                                 
11 Nota de l’autora: l’anàlisi està basat en la pàgina web que es pot veure en les imatges, ja que actualment 

han fet un redisseny d’aquesta. 
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mediadors han considerat que s’ha de saber en sortir de l’exposició. Enllaça amb el fet 
d’oferir exposicions al màxim de variades, així com visites amb diferents duracions 
perquè, tot i tenir un horari ajustat, tothom pugui visitar-la. 
 
Bastant-se en aconseguir ser un espai cultural divers proposen cicles de conferències, 
de pensament i de cinema, així com les activitats de “Trobades amb...” que són llocs de 
reunió i escolta activa. Així també hi ha música amb el projecte Dnit o Found!, per tal 
d’acostar-se a la cultura contemporània i estar al dia d’allò que esdevindrà. D’aquesta 
manera estan dedicats només a l’art, també al cinema, la música. 

 
Figura 23. Imatge d’exposicions de la pàgina del CaixaForum. 

 

4.1.2.6- Comparació 

Com a element comú, els museus analitzats compten amb l’objectiu entorn de 
l’educació o d’aprendre, però cadascú ho aplica acord amb el seu posicionament. 
Mentre el MNAC, proposa programes educatius per a diferents generacions i col·lectius, 
ja que va des d’adults, joves, famílies amb nens, professors i estudiants i programes 
comunitaris, el Museu Pablo Picasso aposta per un servei educatiu basat en el diàleg i 
la reflexió davant de les obres, així com un programa dirigit tant a alumnes com a  
professors. 
 
A continuació, el MACBA defineix l’art com l’eina de transformació social mitjançant la 
reflexió i el diàleg per un canvi i, per aquest motiu, realitzen tallers per a diferents grups, 
de manera que el coneixement és viu, ja que passa mentre estàs fent alguna activitat i 
parlant amb altres participants. 
 
Amb la seva voluntat d’esdevenir interdisciplinaris, el CCCB proposa la plataforma 
cccbeducació on poder compartir projectes i continguts educatius de diferents agents 
com escoles, instituts i unir el món educatiu amb el món cultural. De manera que 
l’educació és quelcom viu, obert a la participació, compartit i no un element fixat per la 
mateixa institució. Ve a dir que l’educació és un element que fa cadascú, com el canvi 
que està en mans del CCCB i dels visitants, de tothom. 
 
El CaixaForum està relacionat amb l’EduCaixa programes educatius per a escoles i 
professors. Aquest neix de la base de l’espai cultural de tenir cert paper en l’àmbit 
educatiu i poder complir amb el seu interès social, educatiu i cultural. 
 
D’aquesta manera, s’estableix el museu com un lloc d’aprenentatge que aquest varia en 
funció de la temàtica de cadascun d’aquests i, per tant, és una de les seves funcions 
principals ser capaços de transmetre un objecte cognitiu. 
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4.1.3- Després 

4.1.3.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

Per acabar aquest primer anàlisi de la pàgina web, ens quedaria el discurs de la pàgina 
web un cop el visitant ja ha fet la visita. 
 
En referència al MNAC, proposa compartir l’experiència, no utilitzen el terme visita, ja 
sigui a través del boca-orella, publicacions a xarxes socials, rebre el butlletí electrònic 
per estar informat de les novetats i activitats o fer-te amic del museu.  
Què vol dir fer-se amic del MNAC? Donar suport al museu a través de donacions, per 
tal d’enriquir i preservar la col·lecció del museu i poder participar en activitats exclusives 
per aquests. Utilitzen termes com “Junts fem museu”, la seva continuïtat i creixement en 
el temps és cosa de tots, i “aquest és el principi d’una gran amistat”, a partir d’aquest 
moment hi haurà un vincle entre el donant i el museu. Inclou diferents opcions que 
s’ajusten a diferents preus i rebre activitats exclusives a canvi de la donació. 

 
Figura 24. Imatge de la pàgina web del MNAC en l’apartat “Amics del Museu Nacional”. 

 

4.1.3.2- Museu Pablo Picasso 

En el cas del Museu Pablo Picasso també fa referència a connectar i compartir amb 
les xarxes socials del museu, així com consultar el seu bloc o , com en el cas anterior, 
rebre el butlletí. Però segons la web, no existeix un programa per poder-te fer “amic”. 

 
Figura 25. Imatge de la pàgina web del Museu Picasso en referència a “Connecta i Comparteix”. 

 
 

4.1.3.3- Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

El MACBA, com el MNAC, parla d’amistat, de fer-te amic del museu, però canvia 
l’enfocament tractant-ho com una comunitat activa i participativa. Inclou viure el museu 
de prop amb activitats exclusives i poder tenir veu pròpia amb els comentaris que pots 
fer a la web. I en aquest cas també fa servir les paraules com ambaixador o prescriptor. 
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A diferència del MACBA, no es relaciona tant amb el que tu pots fer per al museu o les 
seves obres, sinó allò que el museu t’ofereix si et fas amic seu.  Com en els casos 
anteriors, també és possible connectar amb aquest a través de les xarxes socials. 

 
Figura 25. Imatge de la pàgina web del MACBA en l’apartat “Amics del MACBA”. 

 

4.1.3.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona12 

En la mateixa direcció, el CCCB inclou 
diferents opcions d’amistat que és un 
carnet anual que permet l’entrada 
gratuïta en activitats i descomptes, a 
més de propostes exclusives. En 
aquest cas, fan referència als amics 
com a socis  i deixa entreveure que tot 
i que tingui el nom d’amistat, al final el 
que s’està parlant és d’un soci que 
paga la seva anualitat i té una sèrie 
d’activitats. Per tant, fa referència a 
una relació no tant sentimental, sinó 
que el soci paga a canvi d’un servei i 
avantatges.  
 
 
 

Figura 26. Imatge de la pàgina web del CCCB en l’apartat “Amics CCCB”. 
 

Mentre a la resta de webs, has de sortir de la pròpia pàgina per veure els comptes de 
les xarxes socials del museu, el CCCB ofereix la possibilitat de veure tant el contingut 
que tenen penjat a Instagram o Twitter “en directe”, quines són les publicacions que 
tenen en aquests. D’aquesta manera, permet unir la pàgina web amb les xarxes socials 
de manera que el visitant pot veure-ho tot a la vegada i mostrar que és allò que s’està 
dient o compartint per aquests canals. 
 

 

 

                                                 
12 Nota de l’autora: l’anàlisi està basat en la pàgina web que es pot veure en les imatges, ja que actualment 

han fet un redisseny d’aquesta. 
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4.1.3.5- CaixaForum 

Per acabar, el CaixaForum també et permet veure el contingut “en directe” de 
l’Instagram per saber què diu la gent i poder-ho veure des de la pròpia web. Com en el 
Museu Picasso, no es fa referència a fer-te soci o compartir la visita a les xarxes socials 
o recomanar-la un cop l’hagis visitat. 
 
 

4.1.3.6- Comparació 

Després de l’anàlisi de les webs en la part de després de la visita, destacar en primer 
lloc que no és la primera vegada que es veu el joc amb els mots com és el cas de fer 
servir “amic”, en comptes de “soci” en la majoria dels museus analitzats o de 
“moderador” (Caixaforum) o “educador” (MACBA)  i no de guia. L’ús de paraules que 
potser no relacionarem en l’àmbit del museu però que s’opta per fer-ho i també permeten 
una diferenciació entre ells i el seu discurs. Mentre que una guia quedaria establert que 
és una persona que indica el camí a seguir i està vinculat més amb el recorregut, 
moderador vol dir que fa d’intermediari entre l’obra i el visitant i que per tant hi ha una 
relació entre els tres elements. I “educador” emfatitza que és l’encarregat de transmetre 
uns coneixements.  
 
Això connecta amb el tipus de coneixement que cada museu defineix. El MACBA ja hem 
vist que és la necessitat que el visitant obtingui uns coneixements per a la transformació, 
ha de ser instruït, de rebre les bases i eines per a poder-ho fer. En canvi el Caixaforum 
com es basa en les exposicions, aquestes necessiten que algú les interpreti i les expliqui 
als visitants i que connectin el visitant i l’obra mitjançant el moderador.  
 
En segon lloc, en general els museus mouen la conversa cap a les xarxes socials, ja 
que mentre les webs impliquen que les has d’anar consultant, seguir el compte d’un 
museu permet que et surtin les seves publicacions, les busquis o no. D’aquesta manera, 
hi ha una connexió permanent amb el museu i permet veure les publicacions en el 
moment, de manera immediata. Com la relació continua però en un altre medi, s’ha 
realitzat l’anàlisi de les publicacions durant l’últim mes de maig als comptes d’Instagram 
i Facebook, per tal de poder veure quina és la funció que se’ls hi atorga i en quin 
moment del procés, abans, durant o després de la visita, es centra la comunicació. 
 
 

4.1.5-El mapping semiòtic segons Semprini  

En aquest apartat, un cop s’ha analitzat el discurs de les webs, es posicionarà els 
museus per tal de poder veure quin posicionament té cada museu i si s’assemblen o no 
entre ells o quines són les particularitats que els fan diferents. 

 
Figura 27. Imatge de creació pròpia que mostra el mapping semiòtic de Semprini amb els museus 

analitzats posicionats.  
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En relació al MNAC, se situaria en el quadre de marca-projecte perquè , per una banda, 
es basa en un àmbit individual com és que “cada individu es responsabilitza del seu 
propi projecte”(Semprini, 1995, p.127), ja que cada visitant té a les seves mans poder 
planificar tant la seva visita com l’itinerari que pot fer, quines són aquelles obres que vol 
veure i saber per endavant la informació sobre aquestes. 
 
I per altra banda, es podria afirmar que en certa manera succeeix una metamorfosis no 
corpòria, en ser un “projecte purament mental”(Semprini, 1995, p.127). El visitant que 
entra al museu no és el mateix que ha sortit perquè hagut un coneixement o una 
experiència que l’ha fet canviar. Per tant, no vol dir que hagi canviat físicament, sinó 
mentalment. És a dir, la persona ha patit una certa transformació mitjançant l’obtenció 
d’un coneixement nou. I es relaciona amb el punt anterior i és cada individu que fa aquest 
procés de manera individual, el museu el que fa és ajudar-lo posant al seu abast les 
eines necessàries: la informació, les obres i l’espai.  
 
En l’apartat de marca-missió, es trobarien aquells museus que “proposen un nou enfoc 
de la societat, que suggereixen noves vies per aconseguir objectius o formes originals 
de pensar en l’individu i la vida social” (Semprini, 1995, p.150),. Aquests són: el Museu 
Picasso, el MACBA i el CCCB, però cadascun amb les seves característiques 
particulars. 
 
En primer lloc, el Museu Picasso s’ha emplaçat en aquest quadrant perquè tot el discurs 
gira entorn de la figura de l’artista: les seves exposicions, la bibliografia, la seva relació 
amb Catalunya i la ciutat. Per tant, en certa manera es podria dir que el museu té la 
missió de continuar amb el llegat de Picasso i fer que la seva figura estigui viva i 
connectada amb la ciutat, “la recerca de la transcendència” (Semprini, 1995, p.150). 
 
En segon lloc, el MACBA, com s’ha comentat amb anterioritat, considera que l’art és el 
motor de la reflexió i de la transformació social. Per tant, hi ha aquest component de 
transcendència, de replantejament constant del present. Això s’aconsegueix amb una 
actitud crítica moguda per l’art, el diàleg i  la reflexió. Una transformació social on tots, 
tant el museu com els visitants, han de participar. Relacionat amb la teoria de Semprini, 
hi ha una “preocupació real per millorar les condicions de vida” (Semprini,1995,p.123) , 
en aquest cas transformar aquest present per l’arribada d’un altre futur, el canvi.  
 
I en tercer i últim lloc d’aquest quadrat de marca-missió, es trobaria el CCCB. Aquest és 
doble punt d’unió, ja que connecta diferents disciplines, el concepte que anomenen 
interdisciplinarietat, i les línies de programació, així com posar-les disponibles pels 
visitants. Com una de les seves línies de programació, ells creuen en aquesta “societat 
del segle XXI” on la cultura està en profunda transformació i això dóna pas a un seguit 
de tendències disruptives que neixen de la revisió. Tal com tenen en la seva web, “ningú 
està exempt de repensar el seu modus operandi”. Per tant, aquesta societat del segle 
XXI, com bé indica el terme societat, engloba tant el museu com les persones, col·lectius 
com individus, institucions. Per tant, hi ha aquesta innovació constant de replantejament 
i d’un nou enfocament per part de tots. 
 
En definitiva, mentre el museu Picasso té la missió de fer perdurar la figura de Picasso 
en el temps (passat, present i futur); tant el MACBA com el CCCB es posicionen com 
marques que vetllen per la transformació, pel canvi i per la innovació, per tant, 
preocupar-se en certa manera pel futur. Tot i situar-se en el mateix quadre, els matisos 
temporals no són els mateixos. Mentre el museu Picasso uneix present, passat i futur, 
el MACBA i el CCCB sa centren en el present que repercuteixi en el futur. 
 



30 

 

Per acabar, ens quedaria el CaixaForum que ocuparia marca-informació. S’ha 
col·locat en aquest quadrant perquè com bé s’ha fet esment la pàgina web gira entorn 
de les exposicions i és la seva part principal de contingut “el producte apareix en el 
centre de la pantalla” (Semprini, 1995, p.155). Totes les activitats, visites en grups, 
informació està centrada en cadascuna de les exposicions. Per aquest motiu, si es pren 
com a referència que les exposicions són el producte de la marca CaixaForum, aquests 
són els protagonistes, més enllà de la pròpia marca i és la part que reclama tota l’atenció.  
 
Cal mencionar que no hi ha cap museu que es situï en el quadrant d’Eufòria. Aquell on 
“el producte i la marca diverteixen i entretenen amb humor i alegria”, aquell producte 
“poc funcional però tant divertit” (Semprini, 1995, p.129),. Per tant, no hi ha cap que basi 
la seva comunicació en l’entreteniment perquè prima més el pragmatisme, l’ús que es 
pot fer amb cada museu i de què serveix al visitant o que pot aconseguir mitjançant la 
seva visita en aquest, quin és l’objecte que pot obtenir. 
 
 

4.1.6- Mapping amb valors propis del sector 

 

 
Figura 28. Imatge de creació pròpia que mostra el mapping amb valors propis de la categoria amb els 

museus analitzats posicionats.  

 
Anant una passa més enllà, s’ha elaborat un mapping de posicionament amb valors 
propis dels museus que s’han pogut veure reiterats en l’anàlisi fins al moment. D’aquesta 
manera, es pot concretar encara més en les seves posicions i situacions en les diferents 
variables d’una manera més clara i visual.  
 
Els valors que formen aquest mapping són individual i col·lectiu, preservar i transformar. 
En el quadrant individual i preservar, es trobarien el museu MNAC i Picasso perquè 
l’objectiu és aconseguir mantenir a través del temps, ja sigui el llegat dels artistes 
catalans i de l’art català com les obres de Picasso. Ambdues accions depenen de la 
visita de cadascú i participar en aquestes accions. 
 
En transformar i col·lectiu, hi hauria el CCCB i el MACBA moguts pel canvi que no han 
de fer només els visitants, sinó que és una tasca que està en mans tant del mateix 
museu com de l’individu, de les persones. El present necessita un canvi i el museu és 
l’encarregat de donar les eines idònies al visitant perquè ho pugui dur a terme: 
conferències, contingut, exposicions, activitats, entre d’altres.  
 
El CaixaForum estaria situat en la part d’individual, a causa que cada persona visita de 
forma autònoma l’exposició, no és una acció que l’espai i el visitant facin plegats. I es 
situaria entre preservar i transformar. Per una banda, hi ha exposicions que tenen 
l’objectiu de mantenir presents les obres d’artistes reconeguts. I, per altra banda, 
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compten amb activitats que vetllen per la contemporaneïtat i aquesta voluntat de vetllar 
pel futur amb la incorporació de certs canvis en l’actualitat. Per exemple Found! és un 
festival que aposta per activitats adreçades a la innovació, com comptar amb pràctiques 
de noves tecnologies.  
 
Finalment, tal com mostra el mapping analitzat a partir dels valors trobats en la 
comunicació de les webs dels museus, cap d’ells es trobaria dins del quadrant preservar-
col·lectiu. Així doncs, no hi ha cap museu que consideri que el fet de mantenir el llegat 
dels artistes, de l’art o de les obres estigui en mans dels dos actors i sigui una activitat 
horitzontal on visitant i museu hagin de prendre partit, sinó que com hem vist és el museu 
qui és l’encarregat d’aquest paper. 
 
 
4.1.6-Les estructures semio-narratives de Greimas 
Com les preguntes d’investigació per l’anàlisi es basen en els rols del museu, el visitant 
i la seva relació, s’ha utilitzat les estructures semio-narratives de Greimas per veure quin 
paper juga cadascun i quines són les seves característiques que es poden extreure a 
partir de les webs dels museus. 
 

4.1.6.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

Primer de tot, definirem quina és la missió, en el cas del MNAC visitar d’una manera 
autònoma i conèixer la col·lecció d’art català. Per aquest motiu s’ha definit que el 
subjecte és el visitant i que l’objecte és la vista i el coneixement. El destinador seria el 
museu i el destinatari el visitant que obté el coneixement i la realització de la visita, de 
l’experiència. L’ajudant també seria el museu gràcies a l’àmplia informació que posa a 
l’abast del visitant a través del seu portal web. Finalment, l’oponent es podria considerar 
el temps, la magnitud o dimensions de la col·lecció, ja que una de les preguntes 
freqüents és el temps que es triga a visitar el museu. 
 

4.1.6.2- Museu Pablo Picasso 

En el cas del Museu Picasso, la missió seria mantenir la figura viva de Picasso i 
connectada amb la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, el subjecte que realitza 
l’acció seria el visitant i l’objecte seria adquirir coneixement sobre l’artista a través de les 
exposicions i les diferents activitats proposades pel museu. El destinador seria el museu 
que convida a saber més sobre el pintor i el destinatari seria Picasso, ja que és qui, en 
certa manera, es pot veure beneficiat d’aquesta relació perquè fa que sigui recordat, tant 
ell com la seva obra. Per altra banda, l’ajudant seria el museu, que fa que el visitant 
pugui adquirir aquest coneixement sobre Picasso i mantenir present el seu llegat al llarg 
del temps.  
 

4.1.6.3- Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

La missió seria la transformació social i el subjecte estaria format tant pel visitant com 
pel museu, per tant, un conjunt de persones, un grup. L’objecte seria la generació 
d’aquest nou coneixement gràcies a l’art i mitjançant el diàleg i la reflexió. El destinador 
seria el MACBA i el destinatari seria el col·lectiu format pel visitant i museu que es pot 
veure recompensat per aquesta transformació en el present gràcies a una millora o a un 
canvi. L’ajudant seria l’art que seria aquesta eina que ens permet reflexionar i gràcies al 
procés a partir d’aquest, poder arribar a una transformació social. I, per acabar, l’oponent 
podria ser considerat la resistència al canvi i no poder-lo aconseguir. 
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4.1.6.4 -Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Com en el museu anterior, el subjecte també seria un col·lectiu però en aquest cas 
l’anomenaríem la “societat del segle XXI” de la qual formen part tant el CCCB com els 
visitants. L’objecte seria la profunda transformació de la cultura, la recerca de noves 
metodologies, la innovació, el canvi, com deien a la web, aquest repensament del modus 
operandi. El destinador seria el CCCB i el destinatari seria la mateixa societat del segle 
XXI que surt beneficiada amb aquest canvi en la cultura. L’ajudant seria l’activitat 
transmèdia, el contingut que agrupa les diferents disciplines i les connecta entre elles, 
per tant la interconnexió. Mentre que l’oponent seria el conformisme, la barrera que faria 
que es mantingués inalterable, el no replantejar-se la situació actual, ni permetés un 
aprenentatge continuat ni noves metodologies. 
 

4.1.6.5- CaixaForum 

Finalment, la missió en el CaixaForum seria visitar exposicions, l’objecte que es vol 
aconseguir i, per tant, el subjecte seria el visitant. Tant el destinador com el destinatari 
serien el museu o l’exposició. L’ajudant seria l’àmplia programació de les exposicions 
que fa que hi hagi una activitat constant, ja que sempre hi ha activitats diferents. 
L’oponent seria no aconseguir que la gent visiti les exposicions. Per tant que aquestes 
siguin iguals i sempre es dirigeixen al mateix públic, ja que en la seva web afirmen que 
tenen una àmplia programació, donant a entendre que tenen diferents estils i 
exposicions per dirigir-se també a un públic divers. Per tant, no aconseguir aquesta 
diversitat i un públic ampli podria ser l’oponent. 
 

4.1.6.6- Comparació 

En tots els esquemes, el destinador és el museu, ja que és l’encarregat de proposar 
l’activitat al visitant, això concorda en totes les webs es basen en el seu missatge, és a 
dir, giren entorn de les seves obres o del museu. A més, emfatitzen en que és el museu 
qui impulsa a realitzar l’activitat, una comunicació vertical. 
 
L’encarregat de dur a terme la missió seria el visitant. Un subjecte s’ha definit tan 
individual o també de col·lectiu, com la unió del museu i el visitant en el MACBA, o en el 
cas del CCCB, la societat del segle XXI. Per tant, en el MACBA i el CCCB es connecta 
amb aquesta concepció que ambdós personatges han d’actuar plegats per tal 
d’aconseguir el propòsit donant a entendre que és una acció comuna, més que només 
del museu com ho fan la resta. 
 
En el cas del destinatari, qui en surt beneficiat, seria el mateix qui fa el paper de subjecte, 
és a dir el propi individu o el conjunt de museu i visitant. Excepte en el CaixaForum que 
és qui surt beneficiat en rebre visites a les seves exposicions i aconseguir arribar a gent 
diversa en cadascuna d’aquestes. 
 
L’objecte pot ser de tres tipus. En primer lloc, coneixement  que en el cas del MNAC 
seria de l’art català, i  en el Picasso de conèixer la relació entre Catalunya, Barcelona i 
l’artista, i la seva obra. En segon lloc, la transformació o recerca de noves metodologies, 
en el cas del MACBA i el CCCB, respectivament. Per tant, un canvi. I, finalment, el 
CaixaForum seria la visita de l’exposició.  
 
D’aquesta manera, els objectes a aconseguir són intangibles i es basen en un procés 
intern, com el coneixement en el MNAC i el Picasso, o extern com la transformació 
social, però ambdós racionals. En el cas del MACBA, el CCCB i el CaixaForum es volen 
assolir accions, com visitar o transformar, més aviat accions externes. Tot i això, en els 
tres casos, es fan referència a dur a terme una acció o assolir un estat mental vinculat 
amb elements cognitius, relacionats amb l’aprenentatge i el coneixement.  
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L’ajudant podria ser, per una banda, el museu, qui posa les eines necessàries perquè 
el subjecte aconsegueixi el seu propòsit o, en el cas del MACBA i el CCCB, la 
metodologia per aconseguir aquesta transformació, sigui l’art o l’activitat transmèdia.  
 
Finalment, els oponents és on difereixen més, ja que cada museu té el seu propi. El 
MNAC parlaria d’un factor temporal, de magnitud, que impedeix que el subjecte pugui 
visitar tot l’art català exposat. A continuació, el CCCB i el MACBA el conformisme o la 
resistència al canvi que no permetria arribar a aquest canvi o transformació social. I, per 
acabar, el CaixaForum el no aconseguir una oferta prou amplia i variada i, per tant, no 
fer que el visitant s’interessi per les exposicions i no les visiti. Mentre que el Museu 
Picasso, no quedaria molt establert quin seria el seu oponent. 
 

4.1.7- Anàlisi de la imatge de la web segons els paràmetres plàstics  

En aquesta secció es comentaran les característiques de cada web segons la textura, 
la forma (tenint en compte la mida, la posició, l’orientació i la composició) i el color per 
tal de veure si el seu discurs també està present i reforçat per aquests components. 
 

4.1.7.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

En referència al MNAC, la forma que predomina és el quadrat i el rectangle, per tant, 
línies rectes que, per una banda, poden recordar als propis quadres. Però, per altra 
bada, també denoten serietat, estabilitat i fermesa, com l’autoritat adquirida al ser una 
institució que reuneix el patrimoni artístic de Catalunya i obres de gran rellevància. Per 
tant, transmet una imatge de solidesa.  
 

 
Figura 29. Imatge de la pantalla d’inici del web del MNAC. 

 
Tot i això, en la web hi ha pestanyes i seccions que es mouen però també amb 
moviments rectes, és a dir: de dalt a baix o que van cap a l’esquerra. Per tant, segueix 
el mateix patró de moviments rectilinis que segueix amb els valors comentats 
anteriorment.  
 
Pel que fa a les imatges, mentre que per seccions visita, col·lecció, exposició i activitats 
s’utilitzen imatges de les obres, en els apartats d’aprendre i participa es veuen imatges 
on apareixen visitants mentre fan activitats en el museu mostrant que és allò que poden 
fer en aquest. D’aquesta manera, es mostra una relació entre museu i visitant en 
aquelles accions que els participants poden realitzar en aquest. 
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Els colors que predominen són la combinació de negre i blanc, ja sigui negre en el fons 
i blanc a la lletra o viceversa. A més, cada apartat té un color assignat: el rosa per la 
visita, el blau per la col·lecció, el groc per les exposicions, un altre to de blau per les 
activitats, el verd per aprendre, el lila pel participa i el taronja pel museu. L’ús de colors 
bàsics com el blanc i el negre que atorguen un significat de certa elegància, combinat 
amb un ampli ventall de colors que permeten al navegant saber en tot moment en quin 
apartat es troba pel color d’aquest.  
 
Per tant, la combinació de colors gira entorn el blanc, el negre i el color de cada secció. 
A més, el punt de color principal prové de les imatges, d’aquesta manera es pot extreure 
que davant de l’ús d’aquests dos colors, el que destaca són les imatges i encara més 
important el que representen: les obres. A través de l’ús paràmetres plàstics de la web, 
s’aconsegueix que el que predomini per sobre de la resta i vegi el visitant són les obres 
que conté el museu, per tant, el que el fa únic. 
 
També cal dir que és una web que conté molta informació i imatges, per tant es podria 
dir que té un punt barroc. Però es relaciona amb l’interior del museu, és a dir, per la gran 
quantitat d’obres i de la magnitud que queda representant amb l’abundant quantitat 
d’informació i apartats que compta la web i que fa necessari la subdivisió per colors per 
una millora en la navegació per aquesta.  
 
Finalment, en el buscador d’Internet ,en la pestanya superior, com a detall que ens indica 
en quina web estem, apareix un quadrat negre i el relleu en blanc de l’edifici del Museu 
Nacional de Catalunya. Un fet que indica que tots els mínims detalls es tenen en 
consideració i que ens estan comunicant coses. Així com aconseguir una navegació 
més fàcil i ràpida, ja que si l’usuari està en una altra pestanya, en veure aquesta icona 
pot clicar directament.  
 

4.1.7.2- Museu Pablo Picasso 

Tot seguit, el Museu Picasso també empra les mateixes formes (rectangles i quadrats) 
i les línies rectes. És cert que apareixen imatges en la web, però el text està per sobre 
de la imatge, ja sigui per l’extensió del text com per la mida de les imatges que són 
petites. 
 

 
Figura 30. Imatge de la pantalla d’inici del web Museu Picasso. 
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Utilitza els mateixos colors que en el cas anterior, però el blanc en el fons i el negre en 
la lletra. Apareix un tercer color que és el blau, color del mar Mediterrani, element que 
connecta Barcelona amb l’autor, ja que Picasso era malagueny. Això es pot extrapolar 
també al museu com l’element encarregat de mantenir connectat Picasso amb la ciutat. 
Això ens dóna a entendre que la tria del color no ha estat aleatòria, sinó que realment 
connecta amb el missatge del museu: Picasso en estat pur.  
 
Com en el cas anterior, cada apartat té el seu color, en aquest cas: l’apartat del museu 
és el blau, el de la visita és gris, el de la col·lecció marró, el de l’exposició lila, el de 
l’educació taronja i el de Picasso verd. Però en aquest cas, els colors segueixen un 
degradat en quadrats que està a la part superior de cada secció. Reitera la necessitat 
de permetre una navegació fàcil i que permeti saber on es troba el navegant davant de 
tants apartats, subapartats i informació.  
 
Per acabar amb aquest museu, el seu logotip introdueix la paraula Picasso però que és 
la firma de l’autor, d’aquesta manera es relaciona amb un signe de la seva pròpia 
identitat i , en certa manera, és atorgar-li un segell d’autenticitat.  Transmet que el que 
es podrà veure en el museu són obres del mateix autor i, per tant, és també únic, ja que 
hi ha exposades les obres de Picasso durant la seva etapa a la ciutat comtal. No és 
qualsevol museu, és el de Picasso i a més a més el de Barcelona. 
 

4.1.7.3- Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

Pel que fa a la composició del MACBA, a la part de l’esquerra on hi ha els diferents 
apartats en què es divideix és estàtica, mentre que la central llisca i té cert moviment. 
D’aquesta manera, el navegant sempre pot veure els altres apartats i decidir cap a on 
anar. També es mou el rectangle central i superior on es mostren els destacats, aquelles 
exposicions o activitats que s’estan duent a terme i que, per tant, són més importants a 
causa d’un factor temporal. Per tant, la importància està en les activitats del dia i que 
està passant el dia que es consulta la web en el museu per mostrar-se com aquest espai 
dinàmic i viu.  

 
Figura 30. Imatge de la pantalla d’inici del web del MACBA. 

 
A baix de la pàgina hi ha un requadre negre on hi ha escrit “Planifica la visita” i en clicar 
al damunt s’obra una finestra amb tota aquella informació pràctica necessària per poder 
visitar al museu quan el visitant vulgui. En aquest apartat, a diferència de la resta del 
web, el color blanc s’utilitza per al cos de text i el negre pel fons. A més, s’incorpora el 
color blau per tal de destacar certs elements com el requadre mitjançant el qual es poden 
efectuar la compra d’entrades o l’opció de poder anar a Google Maps per tal de veure 
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la ubicació del museu. Així doncs, estiguis on estiguis de la web aquesta pestanya 
sempre acompanya al navegant perquè en qualsevol moment si veu alguna exposició o 
activitat que li interessa pugui organitzar la seva visita al moment i sense complicacions. 
 
Com en els casos anteriors, les línies rectes i les figures com el quadrat i el rectangle 
són les que predominen. Inclús, l’element que es pot veure en la part superior del 
navegador mentre estem a la pàgina web és una línia negra en horitzontal, la mateixa 
que es pot veure en la pestanya del navegador, com s’ha dit anteriorment. Per tant, es 
podria definir com l’element característic de la web.  
 
El fet que s’utilitzi aquesta línia horitzontal ens pot recordar, per una banda, que tant en 
museu com visitant es troben en la mateixa posició, i per una altra banda, el fet que 
tingui una certa llargada ens pot fer pensar en aquest camí cap a la transformació, que 
el canvi no és un punt, sinó un fet que té una certa duració i constància.  
En seccions com activitats o 
exposicions, es pot veure que la 
composició és la mateixa, el que es 
podria anomenar com a graella, files i 
columnes de 3x3. La imatge en la part 
superior i la part de més mida, el títol, 
un subtítol, la línia recta, la data, l’espai 
i un seguit d‘emoticones. Això permet 
que la web quedi unificada i el museu 
sigui associat amb un estil o 
composició pròpia on prima la 
senzillesa. 
 

Figura 31. Imatge del web del MACBA on hi apareixen les seves activitats. 
 
En referència als colors, com el cas del museu Picasso, també es fa servir una paleta 
basada en tres, però en aquest cas: blanc, negre i gris. Com en el MACBA, els colors 
negre i blanc es combinen depenent del lloc en blanc al fons i negre al text, i al revés. 
En les pàgines principals, el negre seria el del text, però també pels destacats com els 
títols i el gris seria pels subtítols o en el cas de la composició explicada anteriorment, 
seria pel cos de text.  
 
Així doncs el punt de color vindria donat per les imatges de les exposicions davant la 
combinació de blanc, negre i gris, per tant l’element que destaca en el museu. El fet que 
s’utilitzin colors de la mateixa paleta, del blanc al negre passant pel gris, denota la 
senzilla en la tria d’una dualitat de colors que ja serveixen, que no en calen més.  
 

4.1.7.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona13 

A continuació, el CCCB conté informació destacada que es mou tant en horitzontal com 
en vertical, quan canvia la secció, també canvia la imatge que l’acompanya, per tal que 
hi hagi una referència visual per connectar el contingut amb la seva imatge 
corresponent. A més el títol està en el color al qual pertany aquell element. És a dir, la 
visita en vermell, exposicions en blau, activitats en verd, multimèdia en lila i l’apartat 
d’educació també seria el color verd. 

                                                 
13 Nota de l’autora: l’anàlisi està basat en la pàgina web que es pot veure en les imatges, ja que actualment 

han fet un redisseny d’aquesta. 
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Figura 32. Imatge de la pantalla d’inici del web del CCCB. 

 
Aquesta assignació de colors també es pot veure en la resta d’imatges que en clicar-les 
es tornen del color de secció del qual forment part. D’aquesta manera, tot queda sota el 
mateix patró i el navegant és capaç de relacionar-ho amb quin apartat o de què s’està 
parlant. A més, no només hi ha el color, sinó que també hi ha un títol amb el color perquè 
el navegant vagi relacionant cada color amb quin apartat és en cada mínim detall. 
 
Pel que fa a la composició, segueix la mateixa línia del MACBA en tenir aquesta forma 
de graella on destaquen, com en tots els casos anteriors, les línies rectes, quadrats i 
rectangles. Per tant, allò que predomina és la imatge, l’obra, que queda en la part 
superior i en la part inferior, on hi hauria el text, apareixeria la data, la secció i el color al 
qual pertany i el títol. Això també fa que la informació quedi ordenada i organitzada, no 
que estigui col·locada de manera aleatòria.  
 

 
 

Figura 32. Imatge de la secció d’’Exposicions” del web del CCCB. 
 

 

4.1.7.5- CaixaForum  

Per acabar, el CaixaForum té un apartat central que es mou cap a l’esquerra on es 
poden veure els destacats del museu. De la mateixa manera, que ho fa la part on hi ha 
les publicacions del compte d’Instagram. Aquestes són de forma quadrada  i així es 
manté el mateix format de les imatges que hi ha en aquesta xarxa social. A més, 
connecta amb la resta de formes quadrades i rectangulars, com de línies rectes.  
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Figura 33. Imatge de la pantalla principal del CaixaForum. 

 
La composició de la web gira entorn de cada exposició. A la part superior hi ha la imatge 
de l’exposició més informació, seguit a baix d’imatges d’obres que es poden apreciar en 
aquesta, més informació dividida per columnes, contingut com un vídeo i, al final, les 
activitats que deriven de l’exposició consultada. Per tant, la composició de la web també 
està basada en el producte, l’exposició, que també veiem en el seu discurs que és el 
que predomina i en què se centra. Per tant, imatge i discurs van agafats de la mà.  
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Figura 34 i 35. Imatges de la pàgina web del CaixaForum sobre l’exposició de Josep Beuys. 

 
 
Cada exposició té el seu color assignat i per saber que tot forma part de la mateixa, en 
el rectangle de les imatges de les activitats a la dreta inferior hi ha un triangle del mateix 
color. D’aquesta manera, el visitant pot relacionar amb quina exposició està relacionada 
aquella activitat, tot i que també hi apareix el nom. Tot el que forma part de la mateixa 
exposició està en el mateix color per tant el producte és el que mana en la composició 
de la web i dels seus diferents elements.  
 
 

4.1.7.6- Comparació 

Un cop hem vist les particularitats de la imatge de cada web, ens porta poder extreure 
un seguit de característiques que es repeteixen en algunes i que s’exposaran a 
continuació. 
 
Totes les webs utilitzen la combinació del color blanc i negre, tot i que algunes incorporen 
algun color i giren entorn de tres colors com el Picasso amb el color blau i el MACBA, el 
gris. A més, totes elles assignen un color a cada apartat, en el cas del Museu Picasso 
s’afegiria un degradat a l’inici de cada secció. Això indica que el fet de ser institucions 
amb una certa importància a causa de la rellevància de les seves obres utilitzen colors 
que denoten aquesta serietat i autoritat. El fet de no emprar colors vius o càlids que 
permeten una major connexió amb el navegant, genera aquesta llunyania entre 
navegant i museu.  Emfatitza que la web es un element funcional i fet per connectar amb 
l’usuari.  
 
Pel que fa a les formes, totes les webs empren les línies rectes, quadrats i rectangles. 
Inclús, el MACBA fa servir com a imatge una línia horitzontal i el MNAC fletxes. Això 
connecta amb la recerca d’establir-se com a autoritat amb l’ús de línies rectes. Això  
també concorda amb el moviment que es pot veure que no deixen de ser rectilinis: 
d’esquerra a dreta i de dalt a baix. L’única pàgina que no incorpora aquest element és 
el Picasso.  
 
A més, les imatges que predominen són d’obres, que aporten el toc de color a la web i 
que fa que destaquin per sobre de la resta i per tant que la importància es basi en elles. 
En certa manera el que bé dir és que el que marca la diferència entre els diferents 
museus són les seves obres, allò que els fa únics. Per això en totes les webs allò que 
predomina és la imatge per sobre del text, el component que se situa en la part superior 
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o que té més mida. Mentre que en el Picasso hi ha més text, la importància en la 
informació,  i les imatges són d’una mida reduïda.  
 
En el cas de la composició, com s’ha comentat, MACBA i CCCB utilitzen la graella, 
columnes i files de 3x3 on la imatge és el que predomina i està en la part superior, per 
tant una composició també formada per línies rectes i quadrats. Així doncs dota d’un 
cert ordre, mentre que en el MNAC tot està molt més junt i genera una composició més 
barroca , que no desordenada, degut a tota la informació a explicar a causa de les 
dimensions del museu. El CaixaForum, tot i que cada apartat de cada exposició segueix 
el mateix ordre intern, el factor principal és l’exposició, per tant, es podria dir que és 
product-centred. Aquest estaria format per un rectangle amb la informació principal, 
imatges de les exposicions, informació i, finalment, activitats relacionades amb aquest.  
 

 
Figura 36. Imatge de la pàgina web del MNAC on apareixen les seves exposicions. 

 
Per tant, a través de la imatge de les webs es pot extreure un missatge de les marques 
i del visitant. Pel que fa a les marques, la utilització tant del color blanc i negre, com les 
línies i formes rectes, com els moviments rectilinis denoten la racionalització. Això 
concorda amb el discurs de la pròpia web on s’apel·len factors com el coneixement, la 
transformació social, el diàleg, la reflexió. Així com la seva funció d’informar tant de les 
obres com tot del que té lloc al museu. Tots ells elements cognitius, relacionats amb la 
ment, i que no estan relacionats amb els sentiments. Això fa que la web segueixi un 
patró d’elements racionals i concorda tant missatge de la web com la seva imatge. 
 
Per altra banda, el visitant de la web vol saber on es troba en tot moment i és per aquest 
motiu que se li marca molt la navegació i el camí dins de la web. Això es pot apreciar en 
elements com l’assignació d’un color diferent a cada apartat i la seva repetició en les 
diferents imatges. També vol poder moure’s per la pàgina web d’una manera fàcil i  
queda palès en l’ús de subapartats i organització de la web del MNAC, només entrar a 
la web veure quins són els elements destacats, en el cas del MACBA el no moure la part 
de l’esquerra on hi ha les seccions o una part inferior desplegable amb la informació 
pràctica, quines activitats pots fer avui en el CCCB.  
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4.2- Anàlisi de les xarxes socials 
Finalment, en aquest apartat es farà un anàlisi dels de les seves publicacions durant tot 
el mes de maig dels comptes de Facebook i Instagram de cada. El propòsit és poder 
observar quina és la funció que li atorguen i en quin moment del procés (abans, durant 
o després de la visita) es centra la comunicació en aquests mitjans. Les imatges 
d’algunes publicacions es poden veure en els annexes. 
  

4.2.1- Facebook 

En el cas d’aquesta xarxa social, es pot observar que compleix amb tres funcions: 
d’aparador, informar (transmetre coneixement) i de connexió. A continuació, es mostrarà 
com aquestes funcions estan presents en les publicacions de cada museu. 
 

4.2.1.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya  

En referència al MNAC, fan publicacions relacionades amb les obres i les exposicions 
que tenen, que compleix amb aquesta funció d’aparador. També el coneixement 
s’assoleix amb la publicació de l’enllaç d’articles del blog, l’obra de la setmana per saber 
el seu significat o que s’amaga al seu darrere.  
 
En aquest cas quan es parla de connexió, les obres es relacionen amb l’actualitat, la 
ciutat o Catalunya. Per exemple, el dia del treball es va penjar un quadre d’uns 
treballadors, fotografies del Saló de l’Automòbil o un autobús de dues plantes i vermell 
per la ciutat de Barcelona. Per tant, no és un element estàtic, sinó que està viu i està 
connectant amb el dia a dia dels visitants. 

. 

 
Figura 37 i 38. Imatge de publicacions al Facebook del MNAC. 

 
També aprofiten per penjar les activitats que fan Els Amics del Museu. Així doncs, 
aconsegueixen donar visibilitat a aquest grup i generar cert en vincle amb aquest en 
penjar fotografies on surten. A més, han publicat en una ocasió alguna oferta de feina i 
fer que algun dels seus seguidors també es converteixin en treballadors. 
 
El moment en què se situa la comunicació seria en l’abans de la visita, per tal de mostrar 
que és el que passarà en el museu i allò que es podrà visitar, així doncs poder avisar 
els futurs visitants.   
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Finalment, les imatges són de les obres. Tant fotografies com quadres, mobiliari que hi 
ha en el museu i que estan relacionades amb el contingut d’aquella mateixa publicació. 
 

4.2.1.2- Museu Pablo Picasso 

Seguidament, el Museu Picasso compleix amb les tres funcions esmentades. 
Publiquen informació sobre les exposicions, el dia de la mare van publicar un quadre de 
Picasso on surt representada una mare complint, i també contingut informatiu com l’obra 
del mes i articles del blog.  
 
En aquest cas, destaca que es fan publicacions d’imatges de durant l’esdeveniment, 
d’aquesta manera la persona que consulta el seu compte de Facebook sap que està 
passant en el museu, quina activitat està tenint lloc. Sobretot les publicacions fan 
referència a les actuacions que acull el museu. Per exemple, van crear la història d’un 
Arlequí, el quadre que Picasso va regalar a Barcelona, que sortia del quadre i es podia 
veure passejant pel museu. Això també es relaciona amb el fet que van informar que 
podien anar a visitar com restauraven un quadre en directe. Per tant, reforça aquesta 
funció de mostrar el museu en el seu dia a dia i en el moment que està passant, aquest 
factor d’immediatesa i actualitat. 
 

 
Figura 39 i 40. Imatge de publicacions al Facebook del Museu Picasso. 

 
Amb anterioritat s’ha comentat que els museus de Barcelona reben visitants estrangers, 
el seu públic principal, i això es pot extreure i afirmar a partir de les seves publicacions 
a Facebook on un mateix post està en català, castellà i anglès. Per tant, la voluntat que 
tot visitant pugui seguir i entendre el museu sense importar l’idioma i que pugui arribar 
a tothom. 
 

4.2.1.3- Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

El MACBA segueix la línia comentada, però en la funció d’ informació, a part de penjar 
articles del blog i vídeos, també comparteixen els àudios de la seva ràdio, Ràdio Web 
MACBA. També fan recomanacions d’obres per visitar. Com en el Museu Picasso, les 
publicacions també estan en els tres idiomes: català, castellà i anglès. 
 
El contingut visual que pengen, les imatges, mostren la visita en acció, és a dir, els 
visitants amb interacció amb les exposicions. D’aquesta manera, reforça la idea que es 
podia veure en la web on hi ha un projecte comú entre museu i visitant i que ambdós es 
necessiten i que, en certa manera, el visitant forma part de l’exposició. Són dues parts 
que estan interrelacionades i s’opta per mostrar imatges amb ells dos. A més, hi ha 
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aquesta interacció, més que només visitar l’obra, hi ha una relació. Hi ha la preferència 
de mostrar l’obra amb visitant, més que aquesta per si sola, com en el cas del MNAC i 
del Museu Picasso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41 i 42. Imatge de publicacions al Facebook del MACBA. 
 

Com a element visual, també afegeixen emoticones que connecten amb les imatges. 
Per exemple, si la publicació fa referència a flors, les emoticones seran flors. Afegeixen 
un recurs propi d’aquest mitjà com és l’ús d’aquestes imatges. D’aquesta manera, el 
missatge s’adapta en el canal, ja que en la web no feien ús d’icones. També connectar 
amb aquesta voluntat d’anar més enllà i d’explorar, introduir diferents elements. 
 
En aquest cas, també es podria afegir el que es podria anomenar la funció de backstage 
Informen del procés que hi ha dins del museu i del muntatge que hi ha abans de poder 
visitar les exposicions. Així doncs, és important el resultat final, però també mostrar la 
preparació i la importància de la tasca dels seus treballadors. 
 
És el museu que en el seu compte de 
Facebook crea contingut propi. Per 
exemple, van fer un vídeo amb un 
concepte que algú pot haver pensat 
algun cop que és què passa al museu a 
les nits. També la setmana del museu 
van crear la campanya set dies, set 
hashtags i set temàtiques. 
 
En el temps de la visita, se centraria en 
l’abans, per tant, en el caràcter 
informatiu d’avisar de les exposicions, 
activitats, cursos, o inclús d’ofertes de 
feina.  
 

Figura 43. Imatge d’una publicació al Facebook del MACBA sobre la creació de continguts. 
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4.2.1.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

Pel que fa al CCCB, la funció de coneixement procedeix dels articles del blog, el CCLab, 
la possibilitat de poder recuperar els debats i conferències que han tingut lloc al CCCB 
i així l’usuari el pot veure quan, des de i com vulgui. En aquest sentit, el propòsit de 
transformar no només passa entre les seves quatre parets, sinó que aquest diàleg i 
reflexió creats ha d’anar més enllà. La manera com serà vàlid és que no es quedi només 
amb els assistents a aquests debats i conferències. L’accessibilitat al canvi i al 
coneixement. 

 
Figura 44 i 45. Imatge de publicacions al Facebook del CCCB. 

 
És cert que es mostren imatges de l’obra que es pot veure en el CCCB, però també n’hi 
ha d’humanes, és a dir, d’ensenyar les persones encarregades de les conferències. La 
seva combinació permet extreure que tant l’obra com les persones són importants per 
aquest canvi i que tots el duen a terme, són necessàries. 
 
Com en el MACBA, utilitzen tant emoticones relacionats amb el contingut del posts i 
també l’empra de hashtags per poder relacionar tot el material sota la mateixa etiqueta 
i poder consultar altra informació que s’hagi publicat amb aquest mateix. Així doncs, 
també és una manera que l’usuari pot saber a que fa referència aquell post amb què 
està relacionat.  
 
El compte de Facebook genera una certa relació o interacció amb els seus seguidors 
mitjançant sortejos per tal de crear un cert vincle amb aquests i oferir més que un 
contingut, quelcom a canvi. 
 
Els posts estan molt relacionats amb l’abans, d’informar sobre allò que passarà en el 
museu, les exposicions que tindrà lloc o quins són els conferenciants que agruparà 
l’espai. 
 

4.2.1.5- CaixaForum 

En últim lloc, el CaixaForum és en general, és a dir, el compte de Facebook recull 
publicacions de tots els CaixaForums d’Espanya. En aquest cas, permet mostrar la vida 
de les exposicions que es mouen per diferents ciutats. Així doncs, les seves publicacions 
són penjades dues vegades, una en català i l’altre en castellà. Però com en els casos 
anteriors no fan un post que agrupi les dues llengües sinó un post per a cadascuna. 
D’aquesta manera la mateixa publicació està dues vegades.  
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La funció d’informació està present en el text que acompanya cada fotografia on hi ha 
un paràgraf introductori sobre l’exposició, allò que es pot veure o el seu significat, de la 
mateixa manera ho fa el MNAC. En el cas del CCCB i del Museu Picasso, la informació 
és més breu i del MACBA més esquemàtic. A diferència dels comptes anteriors, en 
aquest no hi ha la funció de connexió amb l’actualitat o amb la ciutat. Concorda amb el 
fet de ser un espai cultural on el que predomina són les exposicions i el seu significat.  

 
Figura 46 i 47. Imatge de publicacions al Facebook del CaixaForum. 

 
A la web no hi ha un apartat sobre l’Observatori Social de La Caixa, però en el Facebook 
si que publiquen articles d’aquest que té la funció de relacionar cultura i societat. Així 
doncs mostren un contingut que a través de la web no es pot saber de la seva existència. 
 
Com en els casos anteriors, hi ha la voluntat de mostrar una part més humana, però en 
el cas del CaixaForum una part interna, és a dir, es parla dels treballadors com per 
exemple dels conservadors i curadors i de la seva tasca en l’espai, així com imatges 
d’aquests i per tant se’ls humanitza, se’ls hi posa cara. En parlar dels treballadors se’ls 
ensenya com a manera de reconeixement, no només es parla d’ells sinó que es pengen 
fotos on apareixen. 
 
Com les exposicions es mouen per les diferents ciutats on hi ha CaixaForums, 
cadascuna té el seu hashtag de manera que tot el contingut publicat queda relacionat 
amb el mateix nom.  
 
Tot allò que es comunica es previ al seu moment de realització, per tant com en el cas 
anterior és mostrar les exposicions que acull cada exposició o convidar a que hi vagin. 
 

4.2.1.5- Comparació 

Entre els comptes de Facebook dels museus analitzats, és cert que utilitzen aquesta 
xarxa social en tres funcions principals, però cadascuna ho porta al seu terreny. Com en 
el cas d’incorporar contingut específic per aquest canal, és a dir, incorporar vídeos, com 
en el MACBA, i d’entrevistes en el CCCB. Per tant, se li dóna un valor afegit més enllà 
de comunicar les exposicions i activitats. A més, d’innovar en el contingut, no 
simplement publicar text, incorporar vídeos tant d’entrevistes per tal de seguir també 
amb el contingut visual. Així doncs una innovació en tots els seus estats i mitjans, no 
només en les exposicions del museu. 
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Una mostra és quines són les imatges que publiquen acompanyant els seus posts. 
Mentre que MNAC, CaixaForum i el Museu Picasso publiquen imatges de les obres; el 
MACBA publica imatges que mostren una certa interacció entre visitant i exposició i el 
CCCB també mostra persones. En aquest cas, però, amb els conferenciants, i, per tant, 
queden connectats amb el centre cultural i amb la seva voluntat d’oferir coneixement als 
visitants.  
 
Excepte el Museu Picasso que mostra en directe que està passant en el museu, la resta 
bàsicament centren la comunicació en el moment d’abans de la visita que emfatitza en 
el fet que sigui utilitzat com un espai més per a informar de quines són les activitats que 
tindran lloc en cada museu, és a dir, que sigui utilitzat com un canal més d’autopromoció 
del propi museu.  
 
Per tant, en primer lloc, molt poques pàgines es proposen aconseguir una interacció 
permanent entre el seguidor i el museu, sinó que ho utilitzen com un aparador per 
publicar tot aquella informació que consideren oportuna per promocionar. I, en segon 
lloc, si que hi ha una voluntat en algun compte, com el MACBA o el del CCCB, per fer 
una certa diferenciació amb la publicació de contingut propi per aquest canal, però com 
s’ha vist, totes elles l’utilitzen en la vessant informativa, ja sigui d’aparador, de 
transmetre un cert coneixement o de relacionar el museu amb l’actualitat aprofitant les 
seves obres. Així doncs, predomina la funció explicativa i informativa.. 
 

4.2.2- Instagram 

En aquesta xarxa social, a diferència de l’anterior, quasi tots els museus si estableixen 
que hi hagi una major interacció entre els seus seguidors mitjançant diferents propostes 
que es comentaran a continuació. 
 

4.2.2.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

El MNAC ofereix una relació connectant Barcelona amb fotografies que formen part de 
la seva col·lecció. Així doncs ens pot recordar en certa manera el que feien al Facebook 
de connectar les obres amb l’actualitat, però en aquest el material són fotografies que 
fan referencia a la ciutat i la permeten mostrar com era abans, en certa manera mostrar 
els orígens de com es coneix ara i com ha evolucionat.  

 
Figura 48. Imatge d’un post a l’Instagram del MNAC. 

 
A més, també creen un cert joc amb el seguidor que es basa a mostrar una part d’un 
quadre i haver d’endevinar a quin pertany. D’aquesta manera, es genera una 
comunicació bidireccional on el museu proposa una activitat i el seguidor es mostra 
proactiu a actuar i saber si ha encertat o no, o si reconeix el quadre a partir de la visita 
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que ha fet. Així doncs és desafiar al seguidor a veure si és capaç de saber-ho i seguir 
amb la línia del coneixement, de si ho coneix o no, per tant un discurs cognitiu. 
 

 
Figura 49. Imatge d’un post a l’Instagram del MNAC. 

 
També comparteixen les fotografies que han estat fetes pels visitants i on el museu ha 
estat etiquetat. Així doncs són compartides en el seu compte, expliquen a què fa 
referència a la fotografia i donen les gràcies al propietari, per tal de crear una certa 
complicitat. 
 
En aquest cas, la comunicació es basa més en el després en mostrar quines són les 
activitats que han tingut lloc en el dia d’avui i ensenyar que ha passat en el museu. 
Mentre la pàgina web i Facebook se centraria en l’abans, Instagram se centra en el 
després i es genera una línia temporal entre els diferents canals.  I les imatges també 
mostren la col·lecció. Encara que en algunes surtin visitants, el que predomina és l’obra, 
la part central de la imatge publicada. Excepte si es fa alguna activitat que sí que és 
mostra els participants en acció, ja que es relaciona amb el contingut de la publicació. 
 

4.2.2.2- Museu Pablo Picasso 

Si tenim en compte les publicacions d’Instagram del Museu Picasso, aquestes es basen 
en el significat de les obres, en proporcionar informació específica sobre aquestes i 
també en relacionar-les amb l’autor, en contextualitzar-les amb ell, per exemple quan i 
on les va presentar. Així doncs, Picasso continua essent l’element principal i tot està 
relacionat amb ell. 
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Figura 50. Imatge d’un post a l’Instagram del Museu Picasso. 

 
Pel que fa a la relació amb el seguidor, es basa a demanar la seva opinió sobre què els 
transmeten o què els fa sentir les obres. Per tant, es dirigeix més a una part emocional 
de la connexió que sent l’espectador en contemplar l’obra. Una part que no s’havia 
contemplat fins al moment, la part més emocional del vincle entre visitant i obra. 
 
També hi ha la voluntat de relacionar el museu amb els seus habitants, com en diuen 
ells, aquells personatges famosos que es poden veure en els quadres. Publiquen les 
seves aparicions en les obres de Picasso per explicar qui van ser, el seu paper en el 
seu àmbit o la relació que tenien amb l’artista, seguint amb el discurs del museu. Per 
exemple, com van coincidir amb ell o de què es coneixen. Aquest apartat queda recollit 
amb el hashtag #HabitantsDelMuseu., ja que fa referència a aquells que viuen en el 
museu, com si fos casa seva. 
 

 
Figura 51. Imatge d’un post a l’Instagram del Museu Picasso. 
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En referència al moment de la visita, hi ha una part de mostrar el durant, com ja feia en 
el seu Facebook, i també del després i és en aquest que s’agraeix al visitant la seva 
participació en l’activitat o la seva visita al museu. En certa manera bé a dir que gràcies 
a ell, el Museu pot continuar endavant i seguir oferint activitats i exposicions, així com 
seguir amb l’obra de l’autor. 
 
Les imatges es podrien dividir en dos blocs. El primer, les obres, i el segon seria durant 
les activitats del museu i es pot veure els artistes o els encarregats de fer aquest, més 
que l’usuari fent una acció, rebent-la, com un element passiu o espectador.  
 
 

4.2.2.3 Museu d’Art Contemporani de Barcelona 

L’Instagram pren una funció molt funcional com és el d’agenda. Les publicacions fan 
referència a quines són les activitats que es poden veure o participar en el dia d’avui en 
el museu. D’aquesta manera, informa de quin és el dia a dia en el museu.  

 
Figura 52. Imatge d’un post a l’Instagram del MACBA. 

 
També fa de fil conductor, és a dir, es fan publicacions de l’abans i del després. Allò que 
avui passarà en el museu i, un cop ha passat, informar quin ha estat el resultat de 
l’activitat que s’oferia. Per tant, les imatges que es publiquen fan referència a una relació 
entre l’obra i el visitant, que segueix la mateixa línia que hem comentant en l’anàlisi de 
les publicacions del Facebook. Com fer ús d’emoticones relaciones amb el contingut i 
fer servir hashtag per tal de què els usuaris els facin servir i poder compartir imatges 
que els arribin. Per això animen a etiquetar-los i poder publicar-les. 
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Figura 53 i 54. Imatges de dos posts a l’Instagram del MACBA. 

 
Com en el Museu Picasso, també en el després aprofiten per donar les gràcies als 
visitants i poder generar un vincle més afectiu. 
 
Cal destacar que algun del contingut que publiquen a l’Instagram és el mateix que el del 
Facebook, a vegades inclús les mateixes imatges. Per tant, es podria extreure que té la 
mateixa funció informativa.  
 

4.2.2.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

La funció en aquest cas va en línia amb les anteriors que seria el que es podria 
anomenar de finestra, és a dir, què passa en el CCCB mostrant les exposicions, les 
conferències, les activitats que tenen lloc en aquest. Per aquest motiu, les imatges 
corresponen a vegades amb les obres o amb les activitat, però també n’hi ha de 
relacionar amb les persones, tant amb els visitant com els conferenciants. Com s’ha dit 
anteriorment, es vol mostrar que el propòsit que es vol aconseguir està en les mans de 
tothom sigui de l’àmbit que sigui, visitant, conferenciants o el propi CCCB. I ens porta de 
nou a pensar en la frase de la seva web “ningú està exempt de repensar el seu modus 
operandi”. A més, de la interacció del visitant de l’obra amb l’exposició és com naixerà 
el canvi i és la raó de ser d’aquest. 
 

 
Figura 55. Imatges d’un post de l’Instagram del CCCB. 
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4.2.2.5- Caixaforum 

Finalment el CaixaForum, en el seu Instagram publica imatges d’obres on totes tenen 
un marc blanc i , per tant, la imatge queda centrada. Totes les publicacions reuneixen 
els mateixos elements. En primer lloc, la imatge de l’obra, en segon lloc, l’explicació 
d’aquesta, per tant una voluntat informativa, i finalment, dir en quina ciutat es troba. Per 
aquest motiu, es podria dir que la funció es d’aparador, mostrar les obres de les 
exposicions i on estan aquestes, i informativa, ja que van acompanyades d’una breu 
explicació sobre el seu significat. 

 

 
Figura 56 i 57. Imatges de dos post de l’Instagram del CaixaForum. 

 
 

4.2.2.6- Comparació 

Hem pogut observar que en aquesta xarxa social els museus volen crear més interacció 
amb els seus seguidors, ja sigui a través de concursos i oferint un contingut exclusiu per 
aquest canal, com el Museu Picasso o el MACBA. Però també s’han vist exemples de 
museus que publiquen el mateix contingut tant a Facebook com a Instagram i, per tant,  
mantenen la mateixa funció informativa. 
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La comunicació, a diferència de Facebook que se centrava en l’abans de la visita, 
motivada per la funció d’aparador i d’informar, en Instagram està més focalitzada en el 
després, la voluntat de mostrar quin és el resultat de les activitats que s’organitzen en 
els espais, així com d’agrair als assistents la seva participació i establir un vincle més 
emocional. Els únics missatges més adreçats a aquesta part de relació basada en les 
sensacions i emocions, davant de la racionalitat de les pàgines webs i Facebook. 
 
Excepte alguns casos com el MNAC i el CCCB, però tampoc en totes les seves 
publicacions ho fan, les imatges de la resta dels museus se centren en el producte, és 
a dir, en l’obra, les exposicions i les activitats, més enllà de publicar fotos en la relació 
d’ambdós, com el MACBA i reprenen el que s’ha dit abans, no hi ha la creació d’un 
contingut específic.  
 
Finalment, això ens porta a considerar que totes fan servir els seus comptes en les 
xarxes socials en la mateixa direcció, Facebook en una vessant més informativa i 
Instagram més de vincle entre museu i visitant, però no s’acaba de desprendre de 
mantenir una part d’informació. 
 

4.3- Com es defineix la relació entre museu i visitant? 
Tenint en compte les preguntes de recerca plantejades i l’anàlisi realitzat de cadascuna 
de les webs i xarxes socials, amb tot el que s’ha vist i comentat en els apartats anteriors, 
s’ha optat per definir cada marca en vers el paper que juga el museu, el visitant i la 
relació entre ambdues parts per tal de respondre l’objectiu central del treball. 
 

4.3.1- Museu d’Art Nacional de Catalunya 

En primer lloc, el MACBA hem vist que la web posa a servei del visitant tot un seguit 
d’informació relacionada amb les obres per tal de facilitar aquesta visita autònoma on 
l’usuari pugui crear el seu propi itinerari depenent de les obres que estigui més 
interessant a visitar. Per tant, hi accedeix a la seva manera, un recorregut personalitzat, 
i amb un coneixement previ sobre els quadres. D’aquesta manera, es podria definir com 
un ajudant del visitant per tal que pugui gaudir d’aquesta visita mitjançant un 
coneixement autònom. I també s’entén que el museu va més enllà del seu espai físic, 
és un obert. La informació es pot obtenir més enllà de la seva visita, a través de la seva 
web. 
 
En segon lloc, a partir de la informació recollida, el visitant està a la recerca de 
coneixement a través d’una experiència, una visita, més enllà d’informació que pot 
accedir al web. També en ser una pàgina web tan completa pel que fa a la informació 
sobre les obres es pot interpretar que és un visitant que és la seva primera vegada i que 
hi ha aquesta necessitat tant d’informació de pràctica com de les obres.  
Per tant, tal com s’ha mencionat es podia parlar d’una relació pròxima entre ambdues 
parts on el museu es mostra actiu en deixar tot explicat el màxim possible per tal d’ajudar 
al visitant que, tot i poder ser la primera visita, en la pàgina web pot trobar tota aquella 
informació que necessiti i, d’aquesta manera, facilitar tot el contingut en el mateix espai 
i que se senti el més còmode possible.  
 
En el cas de Facebook i Instagram, el seu discurs gira entorn del seu producte, com 
és les obres d’art català. Parla d’allò que té i que pot oferir, el coneixement en aquest, 
ja que també dóna informació al seguidor mitjançat l’obra de la setmana. També es crea 
una relació entre el museu i la ciutat, així com amb Catalunya. Això connecta que no es 
tracta de qualsevol museu, sinó que és el de Catalunya i també té el paper de sentir-se 
connectat amb aquesta.  
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El visitant estaria interessat en l’art català, així amb l’àmbit de la cultura, ja que les 
exposicions també compten amb altres obres que no són específicament quadres. Com 
ens deixava veure la web amb tota la informació minuciosa, també es pot veure en els 
comptes de les xarxes socials que és un visitant que li agrada està informat i conèixer, 
saber què és allò que veu, quin significat té. 
 
La relació entre museu i visitant, com hem vist podria ser informativa, el museu posa a 
l’abast informació entre els seus canals perquè el visitant consulti el que consulti pugui 
obtenir aquest coneixement i saber més de l’art català. Es podria dir que la informació 
va més enllà del museu i s’estén tant per la web com per les xarxes socials, no és 
exclusiu del recinte ni de la visita. Tot i que l’experiència o el fet de poder fer la visita 
autònoma, sí que depèn de la interacció in situ amb el museu. Per una banda, el museu 
et dóna informació, i per altra banda et proposa un visita autònoma i pròpia que fa que 
sigui necessari anar al museu per contemplar l’obra en directe. 
 
En Instagram, hi ha una certa relació basada en el joc i la participació, però que tot i així 
gira entorn al coneixement, al saber a quin quadre forma part el fragment que es mostra. 
Per tant, en certa manera es posa en pràctica el que han après durant la visita i poder 
relacionar-ho un cop ja s’ha anat al museu. Per tant, no deixa de moure’s en l’àmbit del 
coneixement. 
 

4.3.2- Museu Pablo Picasso 

En referència al Museu Picasso, segona la comunicació de la pàgina web, tot al voltant 
del museu gira entorn a l’autor, ja sigui les exposicions, les obres i la relació de l’autor 
amb la ciutat, quin és el llegat que va deixar a Barcelona , així com amb Catalunya. Per 
tant, com s’ha comentant, el propòsit del museu seria fer que el pintor continuï estant 
lligant a la ciutat mitjançant la presència d’aquesta institució, així Picasso sempre estarà 
relacionat amb la ciutat perquè hi haurà el museu que vetllarà per aconseguir-ho. 
 
A diferència del visitant del museu MNAC, es podia considerar un visitant més de 
procedència estrangera degut a que també es tracta d’un pintor que la seva reputació 
ha arribat més enllà de les fronteres de l’Estat Espanyol. Tot i així, es podia parlar d’un 
visitant que el que vol és ampliar el seu coneixement de Picasso a través de les seves 
obres i les exposicions del museu. En certa manera, poder veure les obres d’aquest 
artista en directe.  
 
Pel que fa a la relació entre visitant i museu, hi ha una retroalimentació. El museu posa 
a l’abast el llegat de Picasso per poder continuar impulsant la seva figura i el visitant 
aconsegueix el propòsit del museu  a través de la seva visita i la seva mateixa que és 
visitar la petjada que ha deixat l’artista en la ciutat i veure les seves obres de manera 
presencial, obtenir coneixement directe i actiu de Picasso mitjançant la visita. D’aquesta 
manera, les dues parts es necessiten mútuament per tal d’aconseguir cadascuna el seu 
objectiu. 
 
En les publicacions de les xarxes socials analitzades del Museu Picasso, aquest es 
mostra com un espai viu on passen activitats i sempre està en moviment, ja que 
publiquen el moment de l’acció que està succeint. Però també veiem que tots els 
missatges giren entorn de Picasso, sobretot a Instagram on les obres es relacionen amb 
aquest, com per exemple quan les va pintar i a on, el context relacionat amb la vida de 
Picasso. Connecta amb el que s’havia vist a la web de preservar la figura de Picasso, el 
discurs al voltant de la figura de l’artista.  
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El visitant, per tant, sigui d’on sigui, el que busca és veure el segell Picasso. Ja sigui la 
seva obra, com la relació amb la ciutat. Per tant, fa referència el que veiem amb el seu 
logotip, no és qualsevol museu Picasso, sinó que és el de Barcelona i es pot veure la 
relació de l’artista amb la ciutat, amb l’entorn, a través dels seus quadres.  
 
Finalment, el que uneix la relació entre visitant i museu, el vincle és Picasso. El museu 
ofereix obres i activitats que se centren en aquest i el visitant busca poder observar 
Picasso en la seva essència i com era la seva obra quan vivia a Barcelona, el seu estil, 
per entendre una part de tota la seva trajectòria artística, l’abans del seu estil més 
coneguda jugant amb les geometries.  
 

4.3.3- Museu d’Art Contemporani de Catalunya 

En el cas del MACBA, si tenim en compte els missatge de la web, posa a l’abast del 
visitant les eines necessàries perquè hi hagi una transformació social, que en aquest 
cas seria l’art com a motor d’aquest canvi. Però també el diàleg, la reflexió compartida i 
aquesta lectura transversal gràcies a un contingut multimèdia com la Ràdio Web MACBA 
o aconseguir reunir sobre el mateix espai diferents temàtiques en les seves exposicions. 
 
Això fa que el visitant sigui definit com a actiu, ja que més enllà de visitar exposicions 
vol que aquestes li generin un cert canvi en la manera com es relaciona amb l’entorn o 
el seu plantejament. Per tant, que davant l’obra hi hagi una certa confrontació entre el 
visitant i allò que veu mogut pel diàleg, el debat o la reflexió.  
 
La relació entre les dues parts vindria determinada per la frase “la unió fa la força”. 
Visitant i museu es necessiten mútuament, per una banda, el museu perquè tot i posar 
a l’abast del visitant l’art, aquest ha de visitar el museu per tal que pugui succeir aquesta 
transformació i el canvi. I, per altra banda, el visitant busca aquest canvi i sap que 
mitjançant el contingut del MACBA podrà sortir-ne beneficiat. D’aquesta manera, tothom 
surt beneficiat d’aquesta relació, perquè la transformació social implica tant institucions 
com individus, la societat és cosa de tots. Arribar a generar una societat on l’art sigui 
aquest motor de canvi, més enllà d’un element d’exposició, on realment jugui un paper 
en la construcció d’un nou model de societat gràcies a la reflexió, diàleg o debat intern 
o en conjunt que pot provocar. 
 
El museu en el seu Facebook i Instagram, tot i mostrar informació breu sobre les 
exposicions, la part més important són les imatges que es poden veure on els visitants 
estan interactuant amb les obres. D’aquesta manera, reafirma el que havíem vist a la 
web, el canvi és una cosa de dos. Per una banda, el museu ha d’oferir contingut que 
porti a la reflexió i, per altra banda, el visitant ha d’interactuar amb aquesta obra per 
poder arribar a la transformació, que es plantegi l’actualitat a partir d’allò que veu. 
 
Per tant, es basa en un seguidor que busca aquesta informació, però també l’interessa 
saber que és allò que passa avui en el museu per considerar si s’apunta o no. Aquest 
coneixement només es pot obtenir en el mateix espai i interessa al visitant poder assistir. 
Finalment, la relació entre museu i visitant es basa en, com s’ha comentat anteriorment, 
entendre que cadascú té el seu paper perquè aquesta relació funcioni i poder aconseguir 
aquest objectiu comú, tothom ha de posar de la seva part, tant museu com el visitant.  
 

4.3.4- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

El CCCB quedaria definit segons el web com aquell qui aposta, per una banda, per la 
varietat de disciplines, ja que engloben: arts escèniques, audiovisuals, cursos i tallers, 
debats, itineraris, música i premis, que el fan que cobri sentit el seu nom de centre 
cultural. I, per altra banda, anar més enllà, la innovació amb les línies de programació 
que presenten com: la literatura amb el Kosmopolis, la societat del segle XXI, la tercera 
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cultura, la galàxia audiovisual i la innovació cultural. Tot això queda reflectit en la seva 
frase que tenen en la web “Ningú està exempt de repensar el seu modus operandi”.  
 
Per aquest motiu, es parla d’un visitant que queda definit com a ciutadà d’aquesta 
societat del segle XXI, i com a societat en canvi constant, aquesta modernitat líquida de 
Zigmun Bauman on la variació és permanent. També vol anar més enllà i entén que el 
canvi és un concepte que engloba a tothom, “ningú està exempt”. Els visitants 
necessiten replantejar-se la seva manera de fer i buscar allò que s’adapti a la societat 
que vol esdevenir. 
 
Finalment, la relació quedaria en el “ningú” de la frase anterior, tant el CCCB com el 
visitant han de vetllar per aquesta “societat del segle XXI”, per la innovació cultural que 
està en les mans tant del centre com dels visitants, en definitiva, de tots aquells que es 
troben en la societat actual i que tenen l’oportunitat de poder-ho aconseguir. 
 
Tot i que es pugui pensar que tant MACBA com CCCB mantenen perspectives 
semblants allò que els fa diferents són les seves apostes. És a dir, per una banda el 
MACBA aposta per una transformació social que ha de tenir l’art com a base. I, per altra 
banda, el CCCB creu que la interdisciplinarietat, és a dir, barrejar disciplines i donar peu 
a noves, com per exemple la tercera cultura, poden donar pas a un replantejament de 
l’actualitat i arribar a una innovació, un canvi. 
 
En les xarxes socials el CCCB es posiciona com una creadora de continguts. A més, 
les conferències es pengen a la web i es comuniquen tant per Facebook com per 
Instagram. La importància és que aquest coneixement s’estengui i que no es quedi 
tancat en l’espai, el punt valuós és que sigui compartit i arribi a més gent. Això és el que 
busca el visitant, informació en diferents àmbits, per veure com els conferenciants o 
artistes han trobat aquesta nova metodologia, per tenir referents i poder aprendre uns 
dels altres. Segueix la línia del museu anterior, en el sentit que tothom està implicat en 
aquest canvi.  
 
Això també es veu en Instagram que es vol crear un cert diàleg amb els seguidors, un 
mètode per tal de reflexionar i poder conversar en altres espais que no siguin el museu. 
Per tant, aquest canvi és viu i mòbil, ja que pot estar present en diferents llocs, sigui el 
CCCB, la web, les xarxes socials, la importància és que entri en contacte amb el visitant 
i es creï quelcom comú.  
 
 

4.3.5- CaixaForum 

Per últim, el CaixaForum , si es basant en els missatge de la seva pàgina web, es 
defineix ell mateix en la seva web com “espai cultural”. Cultural perquè alberga una 
programació diversa intentant que les exposicions siguin completes i variades, que 
continguin activitats més enllà de la visita de l’exposició, i variades per intentar atraure 
diferents públics amb pluralitat d’interessos, és a dir, un espai cultural per a tothom.  
 
El visitant, per tant, és divers, però està interessat en l’exposició que hi hagi en el 
CaixaForum i relaciona al museu amb un espai d’exposicions culturals que li permeten 
l’experiència de visitar un contingut divers, tot i ser el mateix espai, en ell tot contingut 
és possible. 
 
La relació entre el CaixaForum i el visitant podria ser considerada com a proveïdor. El 
CaixaForum posa a l’abast del visitant diferents exposicions i activitats relacionades amb 
aquestes per tal que sempre hi hagi una exposició per a cada persona. D’aquesta 
manera, sempre hi ha exposicions i podràs trobar-ne del teu interès, per tant es parla 
d’un espai viu amb activitat constant i variada.  
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El CaixaForum en les seves xarxes socials, es presenta com un espai viu on hi ha 
exposicions diverses i que la seva funció és d’intermediari. Oferir exposicions en tots els 
seus espais i que arribin a altres ciutats. Per això, l’ús del hashtag per poder-les 
connectar.  
 
Pel que fa a visitant, no és només de Barcelona, sinó de qualsevol ciutat que hagi anat 
a un CaixaForum, ja que també fan la mateixa publicació en Facebook tant en català 
com en castellà. Destacar que en aquest també es mostra els treballadors, qui està 
darrere de l’espai, els que fan possible el resultat de les exposicions. Potser és una 
manera de també crear vincles amb els seus visitants, mostrant una part més humana 
com són els seus treballadors i que els mateixos professionals ens expliquin la tasca 
que fan i en què consisteix. Segueix en la línia de mostrar el CaixaForum com un espai 
viu, el seu dia a dia, i quines coses i persones estan implicades en aquest. 
 
Per tant, es parlaria d’una relació basada en la intermediació, el CaixaForum ofereix 
exposicions i activitats i el visitant hi acudeix per poder-les visitar. Un visitant que varia 
segons l’exposició a causa de l’àmplia programació que es proposen aconseguir. 
 
 
 

4.4- Discussió dels resultats 
Un cop s’han exposat els resultats d’aquest projecte, es farà una reflexió sobre quines 
podrien ser les futures o que es podria haver inclòs, tenint en compte el factor temporal 
que ha fet que el tema quedés molt més específic i acotat. 
 
En primer lloc, el treball s’ha centrat en la comunicació digital com a punts de connexió 
directa amb l’usuari, tant la web que és el primer mitjà que consulta com les xarxes 
socials després de la visita. En aquest cast, es podria seguir amb saber quin és el discurs 
de cada museu durant la visita, per poder obtenir la línia temporal completa, és a dir, 
abans, durant i després de la visita. Obtenir si el museu manté el seu missatge en 
aquests tres punts o són diferents i en quins aspectes.  
 
En segon lloc, també es podria optar per incorporar una anàlisi de la comunicació 
publicitària per saber quines són les tendències i els mitjans més utilitzats. Així com 
saber l’estil de missatges persuasius emprats, així com l’estil de les imatges.  
 
A continuació, la incorporació d’entrevistes tant amb professionals de la comunicació de 
museus de Barcelona per poder afegir informació de primera mà, així com ampliar la 
presentada, com amb visitants dels museus per saber què els transmeten els seus 
missatges en els diferents mitjans analitzats, si realment connecten amb aquests, amb 
els seus desitjos i necessitats, amb el que esperen dels museus. 
 
Seguidament, poder comparar el discurs dels museus de Barcelona amb altres ciutats 
europees o d’altres continents, per saber les diferències i semblances, així com la funció 
que atorguen a cada mitjà. També en museus d’àmbit més local, de poble, per saber si 
també hi ha canvis en el missatge de discurs d’àmbit nacional, estatal, local. Així com 
poder saber com juga el factor cultural, com cada societat valora el paper del museu o 
quin ha de ser aquest envers la seva societat i país. 
 
Totes aquestes noves línies de recerca i ampliació permetrien un treball més complet i 
ampli que afegirien una mirada molt més global en el territori dels museus. Un bon punt 
de partida per poder elaborar un futur pla de comunicació per algun dels museus 
analitzats i que podria haver sigut un apartat interessant a incorporar en aquest treball. 
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A més, es podria presentar aquests resultats als  museus per saber les opinions que els 
hi desperten i si creuen que és així o no, o al contrari quin és el missatge que volen fer 
arribar per saber si és diferent del que transmeten, poder crear un cert debat o reflexió 
entre ells. 
 
Finalment, a banda del factor temporal, una altra limitació ha estat el buit en el marc 
teòric en referència al discurs dels museus, ja que els estudis trobats es basaven en 
investigacions quantitatives i l’adaptació d’aquests a les noves tecnologies. Una altra 
limitació seria no tenir una visió completa del sector per saber que opina el museu, quins 
són els seus objectius i, per altra banda, que és allò que el visitant espera del museu i 
el públic objectiu, quina és la concepció que tenen d’aquests. 
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5.CONCLUSIONS 
Després d’haver realitzat l’anàlisi de la comunicació de la pàgina web i de les xarxes 
socials dels museus de Barcelona, s’exposaran les conclusions a les quals s’han arribat. 

 

5.1-Com es defineix el museu? 
En primer lloc, en referència a com es defineix el museu a través de la seva pàgina 
web i les xarxes socials, és més que un edifici o un espai físic. Es caracteritza per ser 
un espai dinàmic i viu, ple d’activitats diverses i on succeeixen esdeveniments 
diàriament. Per tant, es podria dir que ens trobem davant d’un concepte, intangible, que 
el posiciona com una marca o institució. Això es fa palpable en què el contingut dels 
canals se centra en les obres i la visita que aporta quelcom més, com la 
complementarietat de la participació en alguna activitat.  
 
Per aquest motiu, també és un lloc d’aprenentatge on es proposen accions per tal de 
poder augmentar el coneixement en un aspecte en concret. Més que la mera observació 
i visita de les obres, es busca que el visitant pugui obtenir quelcom, en aquest cas una 
retribució intangible com és un coneixement o un aprenentatge. 
 
L’objecte cognitiu que s’aconsegueix sempre implica un procés com és la confrontació 
amb l’obra, el fet que sorgeixi un debat on la protagonista és aquesta, més que la pura 
admiració de l’obra per saber que és allò que ha transmès o ha fet sentir a l’espectador.  
 
L’anàlisi dels elements plàstics de la pàgina web amb les seves línies rectes, formes 
quadrades i rectangulars, l’ús dels colors blanc i negre, reforçava el discurs racional 
on el que prima és el contingut, les obres, per sobre de les emocions i de les sensacions, 
allò que el museu o l’obra et fan sentir. Això també es deixava veure en l’anàlisi de 
Semprini on cap institució es corresponia amb l’Eufòria, ja que cap marca té un discurs 
que giri entorn de l’emoció o a la diversió. 
 
A més, el museu també es posiciona en la web com a “vetllador” a causa de la seva 
funció social de tenir cura per l’entorn, per la societat i per les persones. Fer projectes 
per tal d’aconseguir una accessibilitat universal amb activitats adreçades per a tothom i 
demostrant que en el món de l’art tothom és benvingut.  
 
En aquest cas, la funció de la pàgina web seria la d’oferir el màxim d’informació possible 
prèviament a la visita, per tal de què el navegant estigui informat des de la informació 
pràctica fins quina és la col·lecció i la informació de les obres.  
 
D’aquesta manera en el directe, en la visita per tal de que el museu, s’ofereix un afegit 
que és la participació en alguna de les activitats, també relacionades amb la transmissió 
de continguts com les conferències del CCCB o del MACBA, les performance del Museu 
Picasso que connecten amb l’autor o les obres. Es podia dir que no són activitats 
destinades a l’entreteniment o a l’oci, sinó que són una via per a continuar amb el 
propòsit de transmetre coneixement.  
 
En relació a les xarxes socials, com Facebook i Instagram, el propòsit, per una banda 
de Facebook, és fer autopromoció del museu, ja que el contingut se situa abans de la 
visita i és transmetre les activitats que s’hi duran a terme. Però també contingut del seu 
blog per a compartir el significat de les obres. També com a extensió de la funció social 
podria ser la de connectar la ciutat o l’actualitat amb el museu, com relacionar obres 
amb què és el que passa a Barcelona.  
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Per altra banda Instagram si que hi ha una relació amb el seguidor però també es basa 
en el que se sap de l’obra, com es podia veure l’Instagram del MNAC. Però tot i així hi 
ha comptes que publiquen en el mateix contingut de Facebook i per tant, es manté en 
la seva principal funció d’autopromoció.  

 

5.2-Com es defineix el visitant potencial? 
Pel que fa a la definició del visitant potencial que es pot obtenir amb l’anàlisi de la 
pàgina web i de les seves xarxes socials, és un públic que més enllà de la mera visita, 
busca una experiència, una vivència i l’obtenció d’un objecte intangible cognitiu, és a dir, 
que el museu ofereixi un nou coneixement o que aquest li permeti obtenir una altra 
mirada sobre la seva realitat i poder canviar en certa manera la seva manera de pensar.  
 
Però com ja podíem veure en les enquestes del visitant dels museus tant a Espanya, a 
Catalunya com a Barcelona a l’inici del treball, no és universal, ja que la majoria tenen 
estudis universitaris i, per tant, explica que encara no tothom vagi als museus a causa 
de la racionalització i no de centrar-se en una experiència, emoció o sensació. Un 
visitant que té un interès per a aprendre de l’art català, de Picasso, una transformació 
en la societat, noves maneres de fer i de pensar o poder visitar exposicions. Per tant 
una experiència que li permeti aprendre, pensar, reflexionar i no purament entretenir ni 
divertir. 

 

5.3- Com es defineix la relació entre els dos? 
Segons la pàgina web i les xarxes socials analitzades, entre museu i visitant existeix 
una relació de tres tipus. En primer lloc de col·laboració on ambdós són concebuts com 
a parts d’un tot i han de treballar plegats per aconseguir un objectiu comú, com en el 
cas del CCCB o del MACBA. En segon lloc com a retroalimentació on el museu es 
posiciona com aquell qui li facilita les eines necessàries per a obtenir un cert 
aprenentatge en ell i el visitant en surt beneficiat en obtenir quelcom a canvi, un 
coneixement i una experiència. Però també el museu surt guanyat en rebre visites i 
mantenir el llegar de l’art català i de Picasso, en el MNAC o el Museu Picasso. I per últim 
de proveïdor, el museu ofereix exposicions als visitants on es trobaria el CaixaForum. 
 
En contraposició a les grans magnituds de l’edifici, de l’espai, de la col·lecció, que el pot 
situar com a distant i fred, per contrarestar el museu es posiciona com a dinàmic i ple 
d’activitats i accions. A més, si la part purament informativa la pot obtenir del web, el 
museu també ha de ser capaç de proporcionar quelcom més per tal de què el visitant 
acudeixi a aquest. 
 
Com es pot veure també en el mateix canal, el discurs es centra molt més en el museu 
que no pas en el visitant, en com és aquest o quines són les seves preferències i 
necessitats. Per aquest motiu, es podria afirmar que existeix una comunicació 
unidireccional i vertical. La pàgina web es fa servir com espai d’autopromoció més que 
per oferir un contingut rellevant i situar el visitant en el centre tenint en compte les seves 
opinions, inquietuds. 
 
En les dades de les enquestes també es veia que no hi ha una relació constant entre 
museu i visitant, ja que la majoria d’aquests accedeixen al museu per primera vegada i 
pocs d’ells hi tornen. Per tant, no hi ha una relació que perduri en el temps. Això també 
pot ser degut a la poca diferenciació entre les propostes dels museus on el format és el 
mateix, però el que varia és el contingut. Una manera que s’ha comentat en aquest 
treball per poder canviar el format podria ser la introducció de noves tecnologies que 
permetessin una experiència, però per això potser és necessari creure que el museu 
també pot ser definit com a emocional i capaç de fer-te sentir, com un propòsit d’oci.  
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Tot i així, també hem vist les propostes en aquesta línia per part del MNAC i del MACBA 
amb la introducció d’aplicacions mòbils, que potser s’hauria de comunicar més enllà de 
la seva pròpia pàgina web per arribar a tothom i aconseguir que arribi a més gent no 
només a la gent que consulti aquest canal.  
 
Per aquest motiu, es podria dir que es realitza una comunicació basada en el fet que 
sigui l’usuari al qui accedeixi als diferents canals per poder obtenir informació sobre els 
museus. És a dir, tant la web com les xarxes socials demostren que el contingut es basa 
en la informació i que s’accedeix a aquests per aquesta finalitat, més enllà de poder 
establir una relació amb els museus mitjançant un contingut o propostes rellevants 
basats en els seus interessos.  
 
Per tant, existeix una comunicació unidireccional i vertical on el museu és el centre 
del missatge i és qui decideix el contingut. L’usuari acudeix a ell, no al revés. Si ens 
basem en l’anàlisi realitzada, el museu no dur a termes accions per tal d’atreure el 
visitant en la seva web o les xarxes socials. 
 
Al llarg de l’anàlisi, també s’ha pogut veure la uniformitat en el missatge dels canals. 
Ja sigui per l’estètica que es mantenia en els tres canals i es podia saber en quin museu 
es troba el navegant a causa de la seva imatge corporativa. Però també en l’àmbit de 
discurs on cada mitjà transmetia el missatge segons la seva funció però quedava tot 
connectat i, per tant, no hi havia missatge o imatges que divergissin en cadascun dels 
museus. D’aquesta manera, permetia obtenir una experiència d’usuari on hi ha una 
continuïtat del missatge o es complementava en els diferents canals. 
 
En conclusió, el discurs que predomina en la pàgina webs dels museus i les seves 
xarxes socials és racional basat en el coneixement i l’aprenentatge. En els seus canals 
predomina una funció d’autopromoció, per tant el missatge se centra en l’abans de la 
visita i en el museu o en la seva obra. No tant d’oferir un contingut rellevant als seus 
seguidors i posicionar-los en el centre de la seva comunicació per tal que se centri atrets 
cap als seus museus. 
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7. ANNEXES 
 

7.1 Facebook 
 

7.1.1 Publicacions del Facebook del MNAC 
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7.1.2 Publicacions del Facebook del Museu Picasso 
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7.1.3 Publicacions del Facebook del MACBA 
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7.1.4 Publicacions del Facebook del CCCB 
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7.1.5 Publicacions del Facebook del CaixaForum 
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7.2 Instagram 
 

7.2.1 Publicacions de l’Instagram del MNAC 
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7.2.2 Publicacions de l’Instagram del Museu Picasso 
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7.2.3 Publicacions de l’Instagram del MACBA 
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7.2.4 Publicacions de l’Instagram del CCCB 
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7.2.5 Publicacions de l’Instagram del CaixaForum 
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