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que la iniciativa de crear ei Museu d'Empordá va sorgir entre un 
grup d'amics que es trobaven a la tertulia de l'escriptor Manuel 
Brunet al Casino Sport -Alexandre Bonaterra. Ramón Reig. 
Mariano Baig, Eduard Rodeja, Onofre i Joaquim Santaló, i Joa-
quim Bech de Careda-. i el despatx de l'alcalde, Joan Bonaterra. 
La idea de teñir un museu corresponia a una necessitat d'aple-
gar sota un mateix denominador comú el patrimoni historie i 
artístic municipal. L'acord del pie de l'Ajuntament de Figueres del 
7 de desembre de l'any 1946 ens completa una mica mes la llis-
ta de mentors, perqué amb la creació del Museu de l'Empordá es 
constituí una comissió de seguiment, integrada per l'alcalde, dos 
vocals de l'Ajuntament {Josep Rigau i Josep M. Cuffí), el director 
de l'lnstitut. I'arquitecte municipal, el director de l'Escola d'Arts i 
Oficis Clerch i Nicoiau i els figuerencs Ramón Reig, Mariá Baig, 
Alfons Puig i Josep M Fortunet.{2} Es va inaugurar el 4 de maig 
de 1947 iocupava Tala nord i una partde la de pQnentdel'insti-
tut Ramón Muntaner. 

La creació del museu 

La premsa de l'época ens expressa la satisfácelo cultural que 
representa pera laciutatla creació del museu i el nivell dequali-
tat de les obres que s'havia aconseguiL aplegar. L'orgull deis 
figuerencs peí seu nou museu no era exagerat. Feia gairebé cin-
quanta anys que s'havia aplegat un fons de pinturea important. 
procedents de dipósits del Museu del Prado, a mes de les dona-
cions de Josep Rubaudonadeu i Joan Tutau, i a partir de la seva 
creació el fons va augmentar amb el llegat de Concepció Santa
ló, la donado del Dr. Estil-lás i el dipósit de Joan Quintana, del 
Museu d'Arqueologia de Girona, de la Diputació de Barcelona, 
entre d'altres. Conscients que la important pinacoteca, que reu
nía obres d'autors de primer ordre deis segles Wll, XVIII i XIX i 
pintura catalana del XIX i XX, calia ser ampliada a la trajectoria 
artística i patrimonial local, es van fer gestions en aquest sentit. 
Així. s'acceptaven i mostraven obres en dipósit (renováis i aug-
mentats els del Prado, per mediació de José Francés, secretan 
perpetu de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid, president d'honor i protector del Museu de l'Empordá i 
d'altres colJeccions particulars) que, a grans trets, han arribaL 
fins ais nostres dies, encara que no en la seva totalitat. 

Reig, responsable técnic 

Ramón Reig i Corominas {Manila 1903 - Figueres 1963) pintor i 
catedrátic de dibuix de rinstitut Ramón Muntaner des de l'any 
1933 -en substitució del que fou el seu mestre Joan Núnez-, i 
reincorporat plenament a la vida cultural ciutadana després de 
la Guerra Civil, l'any 1947 va ser nomenat primer responsable 
técnic del museu. alhora que també exercia de director de l'insti-
tut. De fet, la relació del museu amb Reig venia de lluny. Les 
colJeccions mes históriques que formaven pait del museu esta-
ven allotjades a l'institut des de final del segle XIX, i Ramón Reig 
ja les va conélxer essent estudiant. Així dones, treballant després 
al mateix centre i atesos els seus coneixements professionals, 
era (ógic que es convertís en un deis artífexs principáis de ía 
voluntat política de formar un museu d'art a la ciutat i que en tos 
el seu primer conservador. En dates anteriors al seu nomena-
ment ens consta que treballava per al futur de la institució.{3) 
Amb ell l'orientació de les coMeccions, peí que fa a política 
d'adquisicions. va prendre un caire nou. Al mateix temps que el 
constituien (7-12-1946) l'Ajuntament de Figueres donava a 
Ramón Reig la quantitat de 3.500 pessetes (consten al capítol 
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Ir, article 10. partida 59 del pressupost} perqué les invertís, a 
criteri seu, en Tadquisició de pintures peí miiseu i un cop feta la 
compra passés la relació per procedir a( seu inventari.(4) El seu 
criteri va ser comprar diverses aquareMes a i'Associació d'Aqua-
rel'listes de Catalunya que, juntament amb les que ja existien al 
fons municipal, van nodrir notablement una primera sala dedica
da a l'aquareMa en l'espai expositiu dedicat al Museu de 
TEmpordá ais espais de l'institut 

S'havia debatut sovint sobre les particularitats de les obres 
que aplegava el museu. Si bé ningú dubtava de la seva alta quali-
tat, hi havia qui opinava que, peí que mostrava. aquest museu 
tant podia sera Figueres com a quaisevot altra ciutat. Calla dotar
lo, dones, d'una particularitat especial i amb el seu criteri de 
selecció, i sense desmeréixer les coMeccions existents -que ava-
laven el prestigi inicial de la institució- i del que les noves dona-
cions o dipósits aportaven. Ramón Reig va apostar per un Museu 
de l'Aquarel-la, particular i únic a l'Estat espanyol, en aquell 
temps. A partir de les obres que ja existien de Caba, Vayreda. Cor
dero, Rigait i Salinas, descrites. valorades i classificades peí 
mateix Reig com a propietat de l'Escola d'Arts i Oficis de Figue-
res(5) i profund coneixedorde la materia, autor del Ilibre laAqua-
reía en España, edicions Porter. Paralada, 1954, va fer moits 
esforgos per incrementar el fons del museu de l'Empordá en 
aquest sentit. Obres del segle XIX de Berga i Boix, Rossend Novas, 
Berga i Boada, Bellver, i del segle XX d'Amat, Bernabeu, Cabané, 
Colom.LleóArnau. Lloverás, Fábregas, CeferíOlivé. Alfred Opisso, 
Planas Doria, Roig Ensenat, Galofré Suris, entre molts d'altres, 
son una petita mostra del que va ingressar en aquella época. No 
és estrany dones que en aquells pnmers anys d'existéncia del 
museu fos mes conegut com a museu de l'AquareMa per la seva 
especialització en autors d'aquesta técnica, i que en el diccionari 
d'artistes Ráfols, en la biografía de molts d'aquests autors consli 
que teñen obra al «Museo de la Aquareta de Figueras", 
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Mort de Reig i trasllat del museu 

Transcorregueren setze anys. des de 1947 fins a la seva mort. 
l'any 1963, amb Ramón Reig com a responsable principal del 
Museu de l'Empordá, ubicatprovisionalmenta Tinstitut. D'aquest 
carácter provisional, reconegut per les autoritats locáis des d'un 
inici, se'n fa resso la premsa local i es valora la possibilitat d'un 
trasllat al solar que ha de deixar Iliure Tendenrocament de redifici 
de l'antic Hospital de la Caritat.(6) Amb el pas deis anys es reda-
mava mes atenció per a un museu que restava abandonat. amb 
una insulsa dedicació pressupostária. i sense horari de visita 
establert. La possibilitat del trasllat al mateix indret es manifesta-
va encara sense resoldre l'any 1965.(7) No sabem l'opinió de 
Ramón Reig de tot plegat. pero els nous ingressos al fons del 
museu i en especial la incorporació del lletrat Moncanut-Planas 
-efectiu l'any 1962, pero eniparaulat des de l'any 1954 per 
mediacio de María Baig-{8)ensdemostrenquelaseva dedicació 
no va ser infructuosa. Segurament va ser aquest llegat eí que va 
fer insostenible la permanencia del museu a l'institut, l'espai del 
qual deuFÍa ser necessan també per a la mathculació creixent. 
propia de l'evolucíó d'aquest centre d'ensenyament secundan. 

Protagonista indiscutible 

Amb tot. nova ser fins a l'any 1971 amb els dipósits de Frederic 
r̂ /larés i el líderatge d'un altre alcalde, Ramón Guardiola, que el 
museu va gaudir d'un edifíci propi i de nova planta. Tactual. Pero 
d'aquesta altra part de la historia del Museu de l'Empordá, 
Ramón Reig ja no hi va poder participar, tot i que el seu record i 
valúa van quedar presents amb la dedicació d'una sala al seu 
nom i a la seva trajectória com a protagonista indiscutible, reco-
neixement que s'ha anat repetinl en les diverses exposicions 
retrospectivos, antológiques i mostres col-lectives que li ha dedi
cat el museu (1965, 1971. 1972. 1985, 1996, 2001) i laque 
tindrá lloc amb motiu del centenari del seu naixement. el proper 
mes d'abril. Molta feina feta per un home que de petit no sabia si 
de gran «volia ser pintor o torero». 
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