Consell Comarcal
de l’Alt Empordà
· Amb el patrocini de:

HORARIS
Horaris de juny a setembre
De dimarts a dissabte de 10h a 19h.
Diumenges i festius de 10h a 14h.
Horaris d’octubre a maig
De dimarts a dissabte de 10h a 18h.
Diumenges i festius de 10h a 14h.
Tancat els Dilluns.

· Col·labora:

INTERREGIIIA

FRANCE - ESPAÑA

Informació i reserves per a visites guiades
tel. 972 556 533 / info@museuexili.cat

PREUS
Entrada General: 4 €
Entrada gratuïta per a majors de 65 anys, aturats,
escolars, grups d’estudiants i docents.
Preus reduïts per a pensionistes, grups d’adults, carnet
jove, carnet d’estudiant, etc.

Perpinyà

La Jonquera

Museu Memorial
de l’Exili
C/Major 43-47
17700 · La Jonquera
Tel. 972.556.533
Fax. 972.556.534
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat

FONS EUROPEU
DE DESENVOLUPAMENT
REGIONAL

Museu Memorial
de l’Exili

· 0311

· Consorci del Museu Memorial de l’Exili:

Museu Memorial de l’Exili

El Museu és, doncs, un
espai per a la memòria, la història i la
reflexió crítica. És un centre d’interpretació que
recorda els exilis provocats per la Guerra Civil
d’Espanya i de Catalunya. Sobretot l’exili dels vençuts
Museu Memorial de l’Exili

en aquella guerra indissolublement lligada a l’Europa
de l’ascens dels feixismes, del totalitarisme i del

L’exili, el camí incert que s’obre davant dels que s’han

nazisme, i preludi de la confrontació a escala

d’allunyar per força del seu país, comporta un trenca-

planetària més devastadora de la història. Molts dels

ment traumàtic i dolorós. És per això que, desafiant el

homes i dones exiliats el 1939 van continuar lluitant

pas del temps, el passat es resisteix a passar i pot

per la llibertat des de les files de la resistència france-

Situat a la Jonquera, al mateix pas fronterer per on

acabar essent un pes feixuc. Diu Imre Kertész, que

sa, però un quants milers van ser enviats als camps

van fugir la major part dels exiliats, el MUME compagi-

l’únic camí cap a l’alliberament d’aquest pes passa

de concentració nazis en un viatge que, per a la

na les funcions museístiques, a través de les exposi-

per la memòria. I és el camí de la memòria el que

majoria, va ser només d’anada. D’altres van retornar,

cions permanent i temporals, amb les de recerca

pretén recórrer el Museu Memorial de l’Exili.

de grat o per força, a l’Espanya de Franco on van patir

històrica i de difusió pedagògica. Sempre amb una

persecució, presó, mort i, tots ells, la tortura del silenci

mirada amplia que lliga el passat amb el present,

imposat, de l’exili interior. Una gran part va haver de

perquè els conflictes que provoquen exilis han estat

buscar asil a milers de quilòmetres, en terres

una constant en la història del segle XX i continuen

europees, americanes o africanes.

essent-ho fins al dia d’avui.

Refugiats al camí de Ceret al Voló
(febrer 39)

Corrua de milicians refugiats al seu pas
pel port de Portvendres (febrer 39)

A.P.A Chauvin (Perpignan) / Album Souvenir de L’Exode Espagnol des Pyr. Or. (Série 1 et 2.)

Visita del camp de refugiats d’Argelers,
amb el Canigó al fons (febrer 39)

Tendes del camp de concentració
de El Barcarès (Rosselló)

Arribada de l’exèrcit franquista a la
frontera del Portús (10-02-39)

Masses de refugiats al Portús esperant
l’obertura de la frontera (28-01-39)

