
 

         

Programació exposicions i activitats tardor 2016 

El Museu de l’Empordà aquesta mateix diumenge ha clausurat l’exposició “Ramon Pichot en el record” 
amb més de 4.000 visitants. Aquesta mostra ha inclós activitats paral·leles com visites comentades, 
activitats educatives,  concerts , conferències, i fins i tot tast de vins. Amb aquesta mateixa il·lusió que hem 
produït aquesta magnífica exposició us presentem  les noves propostes per aquesta tardor:  

 

17 Setembre –  1 novembre - La Verema  dels 80. Una emigració civilitzada.  Jordi Mestre  

La verema dels 80.Una emigració civilitzada és una exposició de fotografies de Jordi Mestre i Vergés 
(Girona 1953), amb més de quatre dècades de trajectòria professional, que té l’origen en un reportatge 
periodístic sobre el desplaçament dels temporers espanyols al Midi francès per fer la verema a principis 
dels anys 80.  L’exposició està composada d’un vuitantena de fotografies en blanc i negre que mostren 
l’itinerari dels temporers, des de la sortida de les seves llars fins a l’arribada a les vinyes i també els treballs 
de recol·lecció. Aquestes fotografies, en gran part inèdites, han adquirit en aquests trenta anys un valor 
documental extraordinari i donen testimoni d’un fenomen que, malgrat que s’ha reduït notablement, encara 
es produeix. Lla gent de l’Empordà portava anys veremant al sud de França, des dels anys 20, aquest fet 
fa que hi veiem escenes que poden resultar molt familiars a qui ha viscut experiències semblants.  

Visites comentades pel propi Jordi Mestre el dissabtes 24 de setembre i 22 d’octubre a les 18h.  

 

18 Novembre – 5 febrer 2017. Narcís ROGET (1873-1950). Una visió inèdita de l’Empordà 

El Museu de l’Empordà organitza una exposició fotogràfica, amb fons cedit temporalment per la família 
del fotògraf Narcís Roget (1873- 1950), amb la principal intenció de donar a conèixer la figura de Roget i 
per apropar la seva obra i al seu llegat. Amb aquesta finalitat es busca dignificar i recuperar un 
personatge que encara és massa desconegut per al públic general i que bé mereix formar part del llegat 
col·lectiu que hem heretat del seu temps. 

L’obra de Narcís Roget es basa en un recull de fotografies de diferents indrets de l’Empordà de principis 
del segle XX. Durant més d’un quart de segle, aquest cafeter aficionat a la fotografia recorreria els carrers, 
places, muntanyes i rius del nostre territori immortalitzant moments, paisatges i persones. El conjunt 
d’aquestes fotografies ens permet poder construir una imatge general de com eren els costums, les 
tradicions, els paisatges i els pobles de l’Empordà d’aquesta època, donant-nos també informació de gran 
valor sobre el dia a dia de la gent i les celebracions en què s’estructurava la seva vida social. Un viatge en 
el temps a través dels ulls i la tècnica de Narcís Roget. 

Visites comentades, proposta pedagògica, activitats familiars.  

Catàleg. Taula rodona. Concurs instagram. Viquimarató.  

28 octubre  –  11 desembre  Tàngències  a la Casa Empordà  



Comissariada per Pilar Farrés, aquesta exposició enllaça diferents peces arqueològiques i patrimonials de 
la comarca, proposades per arqueòlegs i historiadors, amb obres actuals de creadors contemporanis de la 
comarca inspirades en les originals. 

Jordi Puig fotografia les  peces originals que s’enllaçaran a l’espai expositiu de la Casa Empordà amb les 
obres de nova creació d’Antonio Federico, Santiago Planella, Dana Carrillo, Juanjo Viñuela, Mercè Riba, 
Francesc  Guillamet, Narcís Costa, Rosa Brugat, Patxé, Pilar Farrés, Esther Baulida, Gustau Carbó 
Berthold.  

Amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Empordanesos, i la participació de Cristina Massanés, Enric 
Tubert i Anna Maria Puig. 

Activitats pedagògiques  

Oferta pedagògica renovada vinculada a la col·lecció permanent del Museu de l’Empordà  i també a 
exposicions temporals, per exemple d’exposició de Narcís Roget disposa d’una programació didàctica molt 
completa on els alumnes podran construir-se la seva pròpia càmera de fotografia.  

Cal tenir en compte que les activitats pedagògiques són gratuïtes pels centres de Figueres i comarca. 

Noves incorporacions a la col·lecció del Museu de l’Empordà  

Recentment s’ha adquirit un retrat de Narcís Monturiol pintat per Ramon Martí Alsina (1826- 1894). 
Aquesta pintura a l’oli no està datada però la podem contextualitzar entre 1860 – 70. Ens aquests moments 
s’està restaurant l’obra i està previst que al llarg de la tardor s’incorpori en el discurs de l’exposició 
permanent.  
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