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Abel Figueres, “L’art i la pedagogia. Montserrat Cortadellas. Emissors 

d’identitat. Museu d’Art Modern de Tarragona. Fins el 23 de gener. Montserrat 

Cortadellas mostra els projectes artisticopedagògics que ha anat 

desenvolupant des del 1999 fins ara i amb diversos col·lectius d’estudiants i de 

mestres, uns projectes que posen en contacte la pedagogia i l’art contemporani 

des d’un punt de vista experimental i interdisciplinari.” 

Avui. Suplement de Cultura, (Barcelona),  p. XVIII,  6-01-2005 

 

Redacció, “Rosa Ricomà revela Carles Mani. El Museu d’Art Modern dins de la 

tasca per divulgar l’obra dels artistes de les nostres comarques, ha impulsat el 

primer llibre monogràfic sobre aquest polèmic artista, protegit de Gaudí. La 

directora del Museu, Rosa Ricomà,  ens ha desvelat alguns dels secrets d’una 

vida tortuosa, que es va reflectir a l’escultura i uqe ha recollit el llibre de 

Francesc Fontbona, Carles Mani. L’escultor maleït, coeditat per la Diputació de 

Tarragona  Viena Edicions.” 

Públics. Guia Cultural de Tarragona, (Tarragona),  Núm. 55, gener 2005 

 

Redacció, “Els balcons tarragonins, emissors d’identitat. Montserrat Cortadellas 

exposa al Museu d’Art Modern la darrera proposta del cicle Estratègies de 

Coneixement, que hem pogut anar descobrint en diferents mostres de diversos 

espais de la ciutat. Aquesta vegada, es tracta d’un treball conjunt amb 

professors i alumnes de segon curs d’Arts Aplicades al Mur, de l’Escola d’Art de 

Tarragona. Un anàlisi de la conducta humana del nostre entorn més immediat a 

través d’imatges capturades resultants de la conducta habitual anònima 

humana.” 

Públics. Guia Cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 55, gener 2005 

 

Redacció, “Museu d’Art modern de Tarragona. Josep Maria Balanyà: “Estats de 

So/roll i d’Ànima. La sala d’exposicions temporals del MAMT mostra nou peces 



de Josep Maria Balanyà, elaborades en els sis darrers anys, que posen en 

relació les arts  visuals i els fenòmens sonors. Conscient que el so té una 

enorme influència en els estats d’ànim humans, com una ingent tradició musical 

podria demostrar, Balanyà construeix les seves propostes visuals-sonores amb 

material trobats, d’origen natural (pedres de riu, aigua, fusta, etc.) o bé urbà, 

(mobles vells). L’aparença física dels materials, així com la seva capacitat 

d’evocar, es combinen amb les seves possibilitats sonores per a donar formar a 

aquestes peculiars instal·lacions”. 

D’Art El Temps, (València), gener-febrer 202005 

 

Carles Hac Mor, “Montserrat Cortadellas va expandint l’art. Ara Montserrta 

Cortadellas ha fet, a Tarragona, dues exposicions parcialment simultànies, una 

al Museu d’Art Modern i una altra a l’Antic ajuntament, titulades respectivament 

Emissors d’identitat i estratègies de Coneixement. I totes dues formen part d’un 

projecte seu efectuat, fins ara conjuntament amb alumnes i professors 

d’escoles i centres educatius de Tarragona, Calaf, Porrera, Castelló de la Plana 

i Olot...” 

Avui, (Barcelona), 27-01-2005 

 

Redacció, “Carles Mani, l’escultor  maleït,  de F. Fontbona. El libro se presenta 

esta tarde en el Museu d’Art Modern de Tarragona 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  4-02-2005 

 

Redacció, “Francesc Fontbona edita la vida de Carles Mani. Presenta la obra 

de este escultor tarraconense muy desconocido. El viernes por la tarde se 

presentó el libro: Carles Mani, l’escultor maleït, escrito por Francesc Fontbona y 

coeditado por la Diputació de Tarragona y Viena Edicions. El acto, que se 

celebró en el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, fue presidido 

por Joaquim Nin, diputado y presidente  de la comisión Informativa de Cultura 

del ente intercomarcal”. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 6-02-2005 

 

Carina Filella, “Francesc Fontbona analitza en un llibre l’obra de Carles Mani. 

Per l’autor, aquest escultor es va avançar al seu temps. El doctor en historia 



moderna i membre de l’Institut d’estudis Catalans Francesc Fontbona és l’autor 

del llibre Carles Mani. L’escultor maleït, coeditat per la Diputació de Tarragona i 

Viena edicions. Per l’autor del volum, Carles Mani, un artistade gran 

rellevància, però alhora bastant desconegut, es va avançar al seu temps i va 

preconitzar el que serien les directrius de la plàstica d’Europa els anys 

posteriors.” 

El Punt, (Girona),  8-02-2005 

 

Redacció, “Josep Maria Balanyà. Estat de so/roll i d’ànima. El Museu d’Art 

Modern acoge una nueva muestra. Es una instalación progresiva con distintas 

situaciones. “ 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  8-02-2005 

 

Marta Feliu, “Balanyà i el seu món musical sonor. El nou projecte de l’artista 

barceloní Josep Maria Balanyà  Estats de soroll i d’ànima s’exposa de manera 

consecutiva. En sis situacions diferents, que tindran lloc del 8 al 12 de febrer, 

es presenten peces que representen elements que es troben a la natura, com 

pedres i aigua (Petraquarium) o fusta (Bastoni), i altres mostren objectes 

trobats a la ciutat i utensilis de belles arts, que reben en aquesta instal·lació 

performance un tractament sonor inusual.” 

Bonart, (Girona), núm. 64,  febrer 2005 

 

Redacció, “Emissors d’identitats. Montserrat Cortadellas, fins el 23 de gener de 

202005. Cal provocar la mirada sobre el món que ens envolta des d’una 

perspectiva crítica i  investigadora; copsar que tota imatge, sigui quina sigui, 

ens aporta múltiples informacions i que, gràcies a aquestes, podem aprendre a 

desenvolupar-nos dins de la societat actual.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 65, hivern 04- 2005 

 

Redacció, “Estats de so/roll i d’ànima. Josep Maria Balanyà del 8 de febrer al 6 

de març. Instal·lació performance interactiva i pedagògica que recull nou 

objectes que l’artista ha creat en els darrers sis anys i en els quals ha 

desenvolupat una recerca sonora paral·lela a la seva relació amb el piano. Els 

objectes, instruments peculiars, pertanyen a episodis i orígens diferents i es 



presenten per primera vegada al públic sota un concepte genèric que mostra 

una història amb diferents estats anímics de sor, soroll, de música i representen 

elements que es troben a la natura, com pedres (Petraquarium) o fusta 

(Marimba bastoni), altres mostren objectes trobats a la ciutat, com mobles vells 

(Sommier), etc. Són materials que tenen diferents textures i consistències, 

materials que es troben a l’abast, que ens envolten i que reben aquí un 

tractament sonor inusual.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 65, hivern 04 -2005 

 

 

 

Redacció, “Balanyà exposa al museu d’art modern. Vol definir els estats de so i 

soroll que pateix la nostra ànima”. 

Més Tarragona, (Tarragona),  núm. 230, 10-02-2005 

 

Alba Mases/Natalia Vidal, “Performance in progress es la nueva propuesta de 

Josep Maria Balanyà. El Museu d’Art Modern acoge esta mezcla de música i 

arte.” 

Diari de Tarragona, 11-02-2005 

 

Redacció, “Estats de so/roll i d’ànima” en el Museu d’Art Modern. Instal·lació 

Performance in progress.” 

Diari de Tarragona, 21-02-2005 

 

Assumpta Roses, “La sala d’exposicions ofereix, més aviat, l’ambient d’un 

taller. Hi ha gravats emmarcats i penjats a la paret, les maquinàries d’uns 

pianos també penjades o recolzades al mur,  presentades com a ready mades 

o escultures pobres o de reciclatge. En un altre cantó de la sala, una caixa de 

vidre amb pedres ordenades i mig cobertes d’aigua, un piano de cua, una 

amplificadors... No es pot dir que hagi un desordre, però no hi ha l’ordre 

estudiat i estètic d’una exposició d’escultures o d’instal·lacions. Tots aquest 

objectes fan l’efecte de ser la projecció plàstica de la creació musical de Josep 

M. Balanyà, un músic poc convencional que afirma: “la meva música serveix no 

solament per escoltar sinó també per veure i tocar.” 



El Punt, (Girona),  22-02-2005 

 

Marta Feliu, “Vanessa Hernández: infància en vermell. L’artista Vanessa 

Hernández fa ús del llenguatge estètic de la imatge fotogràfica per parlar de les 

veritats que la preocupen. Té la  qualitat de fer una catarsi que l’externalitza a 

través de la seva obra; allò que la fereix ho immortalitza en la imatge que capta 

el seu objectiu fotogràfic 

Bonart, (Girona), núm. 65 març 2005 

 

Redacció, “Infancia y guerra, arte reflexivo de Vanessa Hernández en el Museu 

d’Art. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acoge hasta el 

próximo 1 de mayo la exposición Infancia en rojo, de Vanessa Hernández. El 

acto inaugural, celebrado el jueves, corrió a cargo de Albert Vallvé, 

vicepresidente de la Diputació y de Rosa Ricomà, directora del Museu d’Art 

Modern. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  19-03-2005 

 

 

Carina filella, “Vanessa Hernández reflexiona sobre la infància i guerra al 

Museu d’Art Modern de Tarragona. El muntatge consta d’un conjunt de peces 

molt heterogeni amb una única intenció: fer reflexionar al visitant sobre la 

relació entre infantesa i guerra. Però l’artista no mostra cap imatge de guerra 

especialment cruel i esfereïdora. La seva proposta és més subtil però també 

més impactant; pretén fer reflexionar. Exemples de la seva subtilesa, 

expressada mitjançant la metàfora, és el joc del Risk que es pot veure així que 

s’entra a la sala d’exposicions.” 

El Punt, (Girona), 24-03-2005 

 
 
Redacció, “Jornades de Pedagogia artística al Museu d’Art  Modern de 

Tarragona”. 

El Punt,(Girona), 30-03-2005 

 



Fontdevila, Oriol, “Emissors d’identitat, la darrera proposta del programa 

d’interacció social estratègies de coneixement. Museu d’Art Modern  de 

Tarragona. Pel que fa a  l‘exposició, que s’ha pogut veure al Museu d’Art 

Modern fins el gener de 202005, s’hi ha donat a conèixer el procés que 

Cortadellas seguí juntament amb els alumnes: primer, en la documentació i 

obtenció d’imatge de l’entorn proper, seguint d’elecció dels elements que 

seriem abordats en deteniment –en aquesta ocasió, els balcons i els nans de 

jardí, ambdós entesos com a elements que posen en contacte l’espai domèstic 

amb el col·lectiu.” 

Papers d’art, Fundació Espais d’Art Contemporani, ( Girona), núm. 87, 2n 

semestre 04-2005 

 

Antonio Salcedo, “Equilibri entre tendresa i violència. La preocupació per la 

infantesa i pel món que l’envolta és una constant en l’obra de Vanessa 

Hernández. La violència de la societat actual s’ha convertit en un element 

quotidià, de tal manera que convivim amb ella, moltes vegades sense adonar-

nos no sols de l’horror que representa,  de com afecta pobles sencers, sinó 

també de com influeix en les nostres vides. Hernández es centra en una etapa 

determinant, en un moment crucial de la formació com a individus, com a 

persones: la infantesa. Combina la fotografia, el vídeo la instal·lació. El joc de 

l’aigua són utilitzats om a elements metafòrics per crear el seu discurs. 

El Punt,( Girona),  5-04-2005 

 

M.L. “L’artista plàstic Joan Rom defensa que “el mon ja és vist com un museu”. 

El Museu d’Art Modern de Tarragona ha organitzat les II Jornades de 

Pedagogia de l’Art i Museus, sota el títol Què veure, què mirar, que durant tot el 

dia d’ahir i el proper 13 d’abril  debaten sobre la situació de l’art contemporani i 

la seva projeccio al gran públic.” 

Més Tarragona, (Tarragona),   7-04-2005  

 

Olga Taravilla, “Vanessa Hernández, al Museu d’Art Modern de Tarragona. La 

seva obra – infància en vermell – ens xiuxiueja amb un delicat murmuri, ens 

contagia d’una mirada i un pensar comuns, d’un compromís que també podria 



ser el nostre, i ens convida, potser, a ser més lliures del que ens pensem que 

som”. 

Bonart, (Girona), núm. 66,  abril 2005 

 

Ricomà Vallhonrat, Rosa M. “El Museu d’Art Modern de Tarragona. Els orígens 

d’una institució. Un edifici ple d’història. Les nostres línies de treball. Vers la 

creació d’un nou públic”. 

Informatiu Museus. Revista de recerca i de divulgac ió cultural dels 

museus de Reus, (Reus),  Època III, núm. 30, abril 2005 

 

Mireia Guillaumes, “Ferran Arasa, centenari del naixement del pintor tortosí. La 

Diputació de Tarragona ha editat un treball monogràfic sobre el pintor a banda 

d’organitzar una exposició on més de 40 obres mostren uns trajectòria artística 

fortament influenciada pel seu recorregut vital. Més de 70 anys de producció 

d’un  pintor que prengué el paisatge com a motiu d’expressió i investigació. 

Museu d’Art Modern de Tarragona, del 13 de maig al 26 de juny de 202005.” 

Bonart, (Girona),  núm. 67 . maig 2005 

 

Redacció, “Cent anys de Ferran Arasa. Per commemorar el centenari del 

naixement del pintor tortosí Ferran Arasa Subirats i donar-lo a conèixer, la 

Diputació de Tarragona editarà un treball monogràfic sobre l’artista i ha 

organitzat una exposició que es pot veure a partir del 13 de maig i fins el 26 de 

juny al Museu d’Art Modern. L’exposició fa un recorregut cronològic des dels 

primers dibuixos a ploma i llapis fins l’última etapa , als anys vuitanta, amb una 

tendència cap a l’abstracció. L’etapa de plenitud de pintor, encapçalada per 

l’obra Crist del Palau, guanyadora de la Medalla Tapiró de 1945, és al més 

representativa i està marcada –en paraules de la comissaria de l’exposició 

Elena Fabrà- per una pinzellada constructiva, riquesa matèrica i importància del 

tractament del color.” 

Públics. Guia Cultural de Tarragona., (Tarragona), núm.. 59, maig 2005 

 

Redacció, “Tarragona. Museu d’Art Modern. Estats de So/Roll i d’Ànima 

propuso una instalación –performance in progress, interactiva y pedagògica, 

que constó de una colección de nueve piezas que Josep Maria Balanyà ha ido 



creando en los últimos años, en los que ha ido desarrollando una búsqueda 

sonora paralela a su relación con el piano.” 

Revistart. Revista de las artes, (Barcelona), núm. 97, 202005 

 

Redacció, “Infancia en rojo. Vanessa Hernández s’apropa a les veritats que la 

preocupen, però ho fa lluny d’un discurs establert o d’una retòrica 

grandiloqüent, més aviat ens incita subtilment a un recorregut ambulant. No vol 

mostrar-nos allò que habitualment veiem en encendre l’aparell. Parla amb el 

nostre llenguatge actual, fent ús de l’estètica que ens subjuga i ens captiva. Té 

la qualitat de transformar el que fereix en una imatge que mostra el poder de 

seducció per atraure’ns i atrapar-nos a través de la dialèctica que s’estableix 

entre les dues peces. 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 66, primavera 2005 

 

Redacció, “Antològica de Ferran Arasa. Del 17 de maig al 26 de juny. Per 

commemorar el centenari del naixement del pintor tortosí Ferran Arasa, el 

Museu d’Art Modern organitza una exposició antològica d’aquest paisatgista. 

L’exposició que acull una quarantena d’obres, també es podrà veure a la ciutat 

nadiua de l’artista,  Tortosa, a la sala Agustí Querol del Palau Oliver de Boteller, 

seu dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre, del 7 al 31 de 

juliol de 202005. Amb motiu d’aquest esdeveniment es presentarà la 

monografia que sobre el pintor ha escrit la historiadora de l’art Elena Fabra.” 

Informatiu Museus. (Barcelona, núm. 66, primavera 2 005 

 

Redacció, 2El Museu d’Art Modern inaugura una mostra antològica de Ferran 

Arasa. Durant l’acte també es presentarà el llibre Ferran Arasa. El paisatge, un 

camí alliberador, d’Elena Fabra. L’acte de presentació anirà a càrrec de 

l’historiador de l’art Antonio Salcedo, crític d’art d’El Punt.” 

El Punt, (Girona),  11-2005-2005 

 

Redacció, 2Exposición de pintura y libro sobre Ferran Arasa. El Museu d’Art 

Modern acoge la muestra. Este año se cumplen cien años del nacimiento del 

pintor tortosino Ferran Arasa  Subirats (192005-1992). Paisatgista de gran 

vocación y dilatada carrera artística, Arasa es un ejemplo de los muchos 



pintores que aún no han sido merecidamente reconocidos y valorados en 

nuestro país. Para conmemorar este acontecimiento y con la voluntad de darlo 

a conocer, la Diputación de Tarragona edita un trabajo monográfico sobre el 

pintor y organiza una exposición para mostrar su trayectoria artística. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 13-2005-2005 

 

Carina Filella, “Comença l’any del centenari de Ferran Arasa. El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona va inaugurar ahir una exposició 

antològica del tortosí Ferran Arasa (192005-1992), un dels pintors més 

destacables de les comarques de Tarragona que, malgrat això, “és un clar 

exemple del conjunt d’artistes que no han estat prou valorats al nostre país2, 

segons Elena NM. Fabra, autora d’un llibre monogràfic sobre l’artista que 

també es va presentar ahir. Tot plegat serveix per iniciar kla celebració del 

centenari del naixement d’aquest pintor que va saber interpretar el paisatge de 

manera molt particular, i que va deixar l’empremta dels seu esta d’ànim en 

cada quadre.” 

El Punt, (Girona), 14-2005-2005 

 

Redacció, “Ferran Arasa 192005-1992. Antològica de pintura. Al Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona” 

Claxon, (Tarragona),  17 - 23 de maig de 202005 

 

Josep Maria Marsal, “El Museu d’Art Modern rinde homenaje al pintor Ferran 

Arasa. Muestra una colección antológica de su obra hasta el 26 de junio. 

Además, para completar el trabajo, se ha editado un libro que bajo el titulo 

Ferran Arasa, el paisatge, un camí alliberador, ha sido realizado por Elena M. 

Fabra.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona) , 21-5-2005 

 

Redacció, “Exposición homenaje a Ferran Arasa. El Museu d’Art  Modern de 

Tarragona muestra la  trayectoria artística del pintor tortosino en su centenario” 

Diari de Tarragona, 23-5-2005 

 

Macaya, Albert, “Ferran Arasa. Museu d’Art Modern de Tarragona. » 



El Temps d’Art.  (València), Maig-juny 202005 

 

Antonio Salcedo, « El paisatge, territori del sentiment. El pintor tortosí Ferran 

Arasa no ve ser un artista mimètic, és més, el paisatge era un mitjà més que un 

fi. Un mitjà per expressar les seves emocions, una necessitat interior. ” 

Ferran Arasa (192005-1992) Museu d’Art Modern de Tarragona. Fins el 26 de 

juny 

El Punt, (Girona), 31-5-2005 

 

Redacció, “Ferran Arasa 192005-1992.  Antològica de pintura. Inauguració de 

l’exposició i presentació del llibre “Ferran Arasa. El paisatge un a camí 

alliberador” d’Elena Fabra Noche. A càrrec del Dr. Antonio salcedo, historiador 

de l’art. Al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Fins el 26 de 

juny” 

Claxon, (Tarragona), Agenda  31 maig – 6 juny de 20 2005 

 

Redacció, “Bancaja patrocina exposiciones de Foujita y modernismo en el 

Museu Diocesà. Els Quatre Gats. De Casas a Picasso se enmarca en el Any 

del Llibre y de la Lectura y el cuarto centenario del Quijote. Su comisaria es 

Charo san Juan y se presentará en la Pia Almoina del 7 de julio al 4 de 

septiembre y a continuación en el Museu d’Art Modern de Tarragona.” 

La Vanguardia, (Barcelona),  1-6-2005 

 

Ribera, Ramon “Un pintor de les terres de l’Ebre. Aquesta important 

retrospectiva aplega una quarantena de pintures i dibuixos que abarquen els 

tes períodes representatius de la seva trajectòria: els inicis amb les paisatges 

(tema predilecte) tortosins i de terres mallorquines (essencialment del Port de 

Pollença) on hi feu llargues estades i on hi maridà, La plenitud a partir de 1945 i 

l’últim període que comprèn des de l’any seixanta fins a la seva defunció on 

s’accentua la seva tendència expressionista; com diu Elena M. Fabra estudiosa 

de la seva obra “…observem en els seves composicions un estil molt personal , 

amb densitat de matèria, pinzellada solta i expressiva, i una llibertat en la 

interpretació del paisatge i ús del color…” 

L’Eco de Sitges, (Sitges),  núm.  5859. Any CXII 4 juny de 202005, p. 2 



 

Ribera, Ramon.  Guia de lectura: “Fontbona, Francesc. Carles Mani. L’escultor 

maleït . col·lecció Tamarit, núm. 17. Tarragona. Diputació de Tarragona 

8Museu d’Art Modern)/Viena edicions, 2004. 152 ps. Un nou llibre (en luxosa i 

acurada edició) que ve a engrossir la bibliografia sobre l’art català de l’època 

del modernisme i que s’afegeix a la quantiosa i llarga llista de publicacions del 

prolífic historiador de l’art Francesc Fontbona; en aquest cas la recerca se 

centra en la monografia i el catàleg raonat de l’obra (del qual se’n coneix molt 

poca i molta de desapareguda: vuitanta-set obres documentades entre 

escultures i dibuixos) de l’escultor Carles Mani, artista pràcticament desconegut 

(com molt d’altres) per al gran públic i que gràcies a l’autor ara la seva figura 

se’ns fa més propera i al mateix temps es troba en un llibre d’obligada 

referència.” 

Revista de Catalunya, (Barcelona), núm. 206 maig 20 2005 

 

Josep Maria Marsal, “Antológica a Cañas en el centenario de su nacimiento. El 

Museu d’Art Modern de Tarragona expone una parte de su obra. El Museu d’Art 

Modern de Tarragona ha querido dar un paso más en el reconocimiento del 

artista de Banyeres del Penedès, Josep Cañas, presentando una gran 

exposición antológica de su obra en el centenario de su nacimiento. La muestra 

estará abierta hasta el próximo 28 de agosto.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  2-7-2005 

 

Redacció, “El centenari del naixement de Cañas, motiu d’una exposició al 

Museu d’Art Modern de Tarragona. Mostra les escultures, pintures i dibuixos de 

l’artista de banyeres. L’escultor Josep Cañas és el protagonista de l’exposició 

que des de divendres i fins el 28 d’agost es pot visitar a Tarragona. Amb motiu 

del centenari del naixement de Cañas (Banyeres del Penedès, 192005-2001), 

el Museu d’Art Modern ret homenatge a l‘artista amb la voluntat d’evocar 

“gairebé cent anys d’una vida en comunió amb l’art”, en paraules de la directora 

del museu, Rosa M. Ricomà.” 

El Punt, (Girona), 3-7-2005 

 



Olga Taravilla, “Vanessa Hernandez se acerca a las verdades que le 

preocupan, pero lo hace lejos de un discurso establecido o retórica 

grandielocuente, más bien nos incita subtilmente a un recorrdio ambulante. No 

quiere mostrarnos aquello que habitualmente vemos al encender el aparato. 

Habla con nuestro lenguaje actual, haciendo uso de la estética que nos 

subyuga y nos cautiva. 

RevistArt. Revista de las artes. (Barcelona), núm. 98,  202005 

 

Redacció, “Roberto Coromina. Del 8 de juliol al 28 d’agost el Museu d’Art 

Modern de Tarragona presenta l’exposició Pinturas precisas, amb dues sèries 

d’obres realitzades per l’artista Roberto Coromina. La sèrie de retrats de 

Velázquez és un recull d’imatges impreses sobre tela posteriorment 

manipulades amb pintura negra de tal manera que la imatge es recompon a 

partir de fragments i es juga a amagar la informació. La segona sèrie de 

autoretrats d’artistes clàssics pintats s’acompanya de la instal·lació d’objectes 

d’ús quotidià artístic”. 

Bonart, (Girona), núm. 69, juliol 202005 

 

Redacció, Centenari de l’escultor Josep Cañas. Des de Banyeres del Penedès, 

bressol de la dilatada vida del dibuixant, pintor i escultor Josep Cañas (192005-

2001), sorgeix una exposició itinerant i un homenatge que arriba ara al Museu 

d’Art Modern de Tarragona i que commemora el centenari del naixement 

d’aquesta figura cabdal per a l’historia de l’escultura catalana, amb una 

important projecció internacional.” 

Bonart, (Girona), núm. 69, juliol 202005 

 

Cañas i Coromina, al MAMT. El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) 

ofereix aquests mesos de juliol i agost dues exposicions ben diferents. D’una 

banda, una de l’escultor de Banyeres del Penedès Josep Cañas, ja que 

enguany es commemora el centenari del seu naixement. Guiat als seus inicis 

per Joaquim Mir i influït, més tard, per la riquesa indígena  de Mèxic, l’artista 

català va aconseguir un ampli reconeixement internacional. 

D’altra banda, el MAMT ha organitzat una mostra de Roberto Coromina amb el 

títol “Pintures precisas”. L’exposició consisteix en una sèrie d’obres realitzades 



a partir de retrat de Velázquez. Les imatges han estat impreses sobre tela i 

després manipulades amb pintura. En la segona sala de l’exposició hi ha 

bastidors, paletes i brotxes, com a exvots, i una sèrie d’autoretrats d’artistes 

clàssics pintats sobre un oval metàl·lic.” 

Públics. Guia cultural de Tarragona. (Tarragona), n úm. 61,  juliol-agost 

202005 

 

Bea Hernàndez, “Els Quatre Gats, el centre de la bohèmia de la Barcelona del 

segle XIX al XX, s’exhibeix ara al Museu Diocesà de Barcelona per recordar el 

Modernisme català. L’exposició aplega obres del 33 artistes que van formar 

part del cau modernista barceloní”. 

Avui , (Barcelona), 8-07-2005 

 

Ricardo Ginés, “Una exposición reúne a los principales artistas de la bohemia 

de Els Quatre Gats. Uns de las siluetas que adquieren mayor protagonismo es 

la de un hombre hisurto de barba profunda, sombrero chambergo y amplio 

redingote. Se trata del legendario hostelero del Quatre Gats, que fue retratado 

por sus contertulios mientras ofrecía lo que él llamaba “alimento del espíritu” y 

emborrachaba a los parroquianos.  

La exposición se exhibirá hasta el 4 de septiembre, y en el Museu d’Art 

Moderrn de Tarragona del 8 de septiembre al 23 de octubre” 

La Vanguardia, (Barcelona), 9-07-2005 

 

Redacció, “l’aragonès Roberto Coromina exposa al Museu d’Art Modern de 

Tarragona” 

El Punt, (Girona), 13-07-2005 

 

Josep Maria Marsal, “Roberto Coromina, en el Museu d’Art. La obra de este 

artista aragonés quiere acercarnos a los clásicos a través, básicamente, de 

autorretratos. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acoge, 

hasta el 28 de agosto, una exposición del artista aragonés Roberto Cormina, 

que fue finalista de la biennal d’Art en la edición del 2004” 

Diari de Tarragona, (Traragona), 14-7-2005 

 



Pilar Giró, “Roberto Cormina: Pintures precises, és un projecte per a ser 

exposat en les sales del museu tarragoní. A la primera sala, Roberto Cormina 

mostra un segui td’obres realitzades a partir de retrats de Velàzquez. Es tracta 

d’imatges impreses sobre tela i després manipulades amb pintura, mentre que 

la imatge original està coberta amb pintura negra opaca. 

Malgrat estar parlant de pintures del segle XVI i XVII, els personatges 

velezquians formen part de la nostra cultura visual i per això és fàcil reconèixer 

els retrats tot i les manipulacions a les quals Roberto Cormina els sotmet. Unes 

manipulacions que alhora recomponen la imatge a partir de fragments que 

semblen surar sobre el fons negre...” 

Bonart , (Girona), núm. 70,  agost 202005 

 

Rosa  M. Ricomà, “Entorn a Julio Antonio. A través de les pàgines d’aquesta 

revista voldria adreçar-me a tots els lectors interessats per la nostra història i 

més especialment a la figura de l’escultor Julio Antonio...” 

Butlletí. Sindicat d’Inciativa i Turisme de Tarrago na (Tarragona), núm. 27, 

202005  

 

Josep M. Cadena, “Quatre Gats amb un fort impacte. La Pia Almoina organitza 

una mostra de 33 artistes. De Casas a Picasso, que al setembre viatjarà a 

Tarragona.” 

El Periódico de Catalunya, (Barcelona), 22-07-2005 

 

Redacció, “Els 4 gats arriben al Museu d’Art Modern de Tarragona. Dins dels 

actes  de l’Any del Llibre i la Lectura i del IV Centenari del Quixot, el Museu 

d’Art Modern de Tarragona dóna a conèixer des del 8 de setembre i fins el 23 

d’octubre l’exposició itinerant Els 4 gats – de Casas a Picasso, una mostra 

organitzada pel Museu Diocesà de Barcelona i Bancaixa i comissariada per 

Charo Sanjuán. L’exhibició gaudeix de la col·laboració de nombroses 

institucions i entitats com la Diputació de Tarragona i l’Associació de Bibliòfils 

de Barcelona. 

Prenent com a punt central Els 4 gats, taverna amb vocació de trobada en ple 

Modernisme, l’exposició reflecteix de forma àmplia i detallada l’ambient cultural 

de Barcelona avantguardista del canvi de segle, i presenta més d’un centenar 



d’obres d’un ampli grup d’artistes, literats, músics, intel·lectuals...lligats al mític 

local. La majoria d’obres presentades, algunes d’elles inèdites, provenen 

d’entitats o col·leccions privades. A banda, la mostra va acompanyada d’un 

catàleg estudi acurat realitzat per especialistes en el període. 

Bonart, (Girona), núm. 71, setembre 202005 

 

Redacció, Jacint Salvadó. Des del 16 de setembre i fins al 30 d’octubre el 

Museu d’Art Modern de Tarragona exposa les obres de Jacint Salvador (Mont-

roig del Camp, 1892- Le castellet, 1983) en una mostra titulada Jacint salvador: 

el camí ver l’abstracció. És aquesta una exposició antològica del pintor, fidel 

representant de l’avantguarda catalana, tot i haver estat un artista poc 

reconegut al nostre país, principalment perquè gran part de la seva trajectòria 

es va desenvolupar a terres franceses i no va ser fins el 1975 que va exposar 

per primera vegada a la península. La mostra pretén ara omplir aquests buits. 

Bonart, (Girona), núm. 71, setembre 202005 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern inaugura una exposició sobre la taverna Els 

4 Gats” 

Més Tarragona, (Tarragona),  6-09-2005 

 

Redacció, “Gats de Casas a Picasso” en el Museu d’Art Modern. Mañana 

jueves a las 20.00 horas se inaugurará la muestra que podrá visitarse hasta el 

23 de octubre en el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  7-09-2005 

 

Carina Filella, “L’ambient dels Quatre Gats arriba  a Tarragona. El Museu d’Art 

Modern inaugura 4 gats, de Casas a Picasso, amb més de cent obres de 

creadors lligats d al mític local. Reconstruir l’univers cultural que va representar 

la taverna barcelonina Els Quatre Gats, el punt de trobada de gent amb 

inquietuds estètiques i centre de la vida bohèmia que forma part de la mitologia 

del moment més viu del modernisme. Aquest és l’objectiu principal de 

l’exposició 4 Gats, de Casas a Picasso  que ahir es va inaugurar al Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona. La mostra reflecteix l’ambient cultural de 

la Barcelona avantguardista del canvi de segle i presenta més d’un centenar 



d’obres d’artistes, literats músics i intel·lectuals lligats al mític local. A més de 

mostrar obres de Casa, Rusiñol o un joveníssim Picasso, la mostra també 

centra la mirada en artistes més desconeguts pel gran públic.” 

El Punt, (Girona),  9-09-2005 

 

Sandra Ausiró, “Los artistas de Els Quatre Gats se reencuentran  en 

Tarragona. Desde Casas a Picasso, una muestra evidencia la heterogeneidad 

artística de la época.” 

Fue el centro neurálgico de la vida bohemia y un foro de arte y literatura entre 

modernistas e intelectuales. La taberna de “Els Quatre Gats” reunió durante 

seis años a todos aquellos artistas que protagonizaron un cambio ideológico 

que afectó al conjunto de las artes y creó uno de los movimientos más 

interesantes de la historia artística de Catalunya. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona vuelve a reunirlos en  una exposición gratuita que recupera obras 

que desde finales de siglo no se habían vuelto a ver.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  9-09-2005 

 

Salvador Miranda, “El Museu d’Art Modern ha inaugurat una mostra amb obres 

de Picasso, Casas o Rusiñol. Tarragona fa una ullada a la bohèmia modernista 

d’Els 4 Gats. Fins el proper 23 d’octubre es podrà visitar al Museu d’Art Modern 

l’exposició “4 Gats – de Casas a Picasso- , una retrospectiva de la mítica 

taverna Barcelona que fou inici i punt de trobada de la bohèmia modernista. Hi 

ha obres d’autors de la talla d’Opisso o Romeu. 

Més Tarragona, (Tarragona),  9-09-2005 

 

Redacció, “Els Quatre Gats arriba al Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona. “ 

El Punt, (Girona), 11-09-2005 

 

Redacció, “Els 4 Gats arriben al Museu d’Art Modern . El Museu d’Art Modern 

de la Diputació de Tarragona, acull fins el proper 23 d’octubre, l’exposició Els 4 

Gats, de Casas a Picasso, es tracta d’un recull de més d’un centenar d’obres 

que intenta reconstruir l’univers cultural que va representar la mítica taverna 

barcelonina “Els 4 Gats”, considerada com el punt de trobada de gent amb 



inquietuds estètiques i centre de la vida bohèmia en el moment més viu del 

Modernisme.” 

Tinet digital, (Tarragona),  12-09-2005 

 

Marisa Suárez, “Cultura: ciutats i públics. Amb l’arribada del setembre i l’inici 

del nou curs acadèmic, els museus i altres institucions de la nostra ciutat 

reprenen els seus programes pedagògics i didàctics per tal que el conjunt de la 

població pugui participar de les seves propostes culturals.  Unes activitats que 

tenen com a principal objectiu la sensibilització de la ciutadania, a  partir d’una 

àmplia i diversa oferta construïda amb programes didàctics específics per a 

cada centre. Aquesta, però, no es una feina que es dugui a terme sense 

entrebancs; a més del procés de desculturització general dut a terme 

obstinadament pels grans mitjans de comunicació, amb especial protagonisme 

de la televisió, les pròpies estructures educatives no afavoreixen l’adquisició de 

la sensibilitat artística. 

Estem en un procés de canvis i els nous plans d’estudi no donen bons auguris 

a les humanitats, encara que això no ens pot venir de nou. Fixem-nos, per 

exemple, en  els estudis de magisteri: no existeixen estudis específics per les 

arts visuals, allò que podríem convenir en anomenar plàstica, i  l’educació 

artística impartida als futurs docents és objectivament molt limitada.  

Malgrat això,  mantinc, des de la meva experiència en aquest camp, que els 

docents mantenen una actitud de positiva implicació i participació en l’educació 

artística a partir de l’oferta de les diferents programacions culturals, 

responsablement conscients de les pròpies mancances formatives i amb 

l’objectiu de donar una millor qualitat als processos d’ensenyament. Des dels 

museus es donen les eines i els recursos educatius  per als ensenyants i les 

escoles, amb programes de suport que afavoreixen l’aprenentatge i la 

compressió crítica de les arts visuals. 

D’altra banda, no podem restringir l’oferta museística a sectors concrets de la 

societat, encara més quan és fàcilment observable que la resposta dels 

diferents públics envers a les manifestacions artístiques i culturals a la nostra 

ciutat ha estat sempre molt participativa. El repte neix en tenir consciència que 

l’oferta cultural s’assimila de forma desigual pels diferents sectors de la nostra 

societat. 



Més enllà de la funció expositiva, el paper de les institucions implicades en el 

coneixement artístic ha de tenir unes conseqüències pràctiques que tinguin una 

plasmació democràtica i participativa en qüestions tan concretes com, per 

exemple, la  transformació de l’espai públic urbà. Han d’existir  polítiques 

culturals instrumentals, que parteixin d’objectius tan limitats si es vol, però tan 

bàsics, com donar les eines necessàries per fer accessible la cultura als 

ciutadans. No n’hi ha prou amb una bona disposició de la ciutadania; les 

institucions culturals han de ser capaces de  desenvolupar polítiques culturals 

engrescadores i possibilitar un accés il·limitat a la cultura.  

Si ens centrem en la nostra realitat més pròxima, observem manca d’espais 

expositius,  d’espais escènics, d’auditoris i de professionals… per dir ho d’una 

manera planera, es necessita una aportació de recursos molt més àmplia 

perquè la població tingui l’accés a la cultura exigible en una societat 

democràtica. No podem oblidar que la ciència i la cultura són els dos pilars que 

fonamenten una societat lliure i que accedir-hi en condicions d’igualtat és un 

dret inalienable de les persones.    

Al marge del que he comentat ara ens toca gaudir de les festes de Santa Tecla 

i de l’excepcional mostra de cultura popular pròpia de Tarragona. Visca Santa 

Tecla! 

Públics. (Tarragona), núm,. 62,  setembre 2005 

 

Redacció, “Inauguració de una exposición de Jacint Salvadó y presentación de 

un libro sobre el artista. El próximo viernes a las 20:00 horas, tendrá lugar el 

acto de inauguración de la exposición de pintura Jacint Salvadó, un a camí cap 

a l’abstracció, de Antonio Salcedo Miliani, coeditado por al Diputación de 

Tarragona y Viena edicions. En el Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 14 –09-2005 

 

Rosa M. Ricomà, “En el año 202005 se conmemora el centenario del 

nacimiento del escultor Josep Cañas y podriímos decir que evocamos, también 

casi cien años de una vida en comunión con el arte. La Escola d’Arts i Ofocis 

de Vilanova i la Geltrú fue su cuna y Joaquim Mir la mano que guió a Josep 



Cañas en el aprendizaje del arte, una mano bien cercana a nuestro entorno, 

que conocía bien la decisión y la fuerza de la gente de nuestras tierras…” 

Revistart, Revista de las Artes (Barcelona), núm. 1 00, 202005 

 

Redacció, “4 Gats – de Casas a Picasso. Al Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona.2 

Claxon, (Tarragona),  6 - 12 de setembre de 202005 

 

Redacció, “Jacint Salvadó, una revisión completa en el Museu d’Art Modern de 

Tarragona. En la presentación de la muestra de destacó que Salvadó (Mont-

roig del Camp, 1892-Le Castelet 1983) fue un fiel representante de la 

vanguardia catalana, a pesar de que ha sido un artista poco conocido en 

nuestro país. Su trayectoria pictórica se desarrolló básicamente en Francia y no 

fue hasta 1975 que expuso en el estado español, concretamente en la Galería 

Italiana de Alicante y, posteriormente, en las galerías Valle Orti y Muro de 

Valencia. Su muerte, en 1983, pasó casi desapercibida en el mundo artístico 

catalán. Fue apenas en 1994 cuando la Galería Dalmau realizó una exposición-

homenaje, a la que le sucederían diferentes exposiciones en distintas 

instituciones.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 17-9-2005 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona mostra obres de Jacint 

Salvadó. Per conèixer millor la vida i l’obra d’aquest pintor de Mont-roig, hi ha 

l’oportunitat de consultar el llibre Jacint Salvadó, un camí vers l’abstracció, del 

crític d’art Antonio Salcedo. Aquest llibre editat per la Diputació de Tarragona i 

Viena Editors, va ser presentat coincidint amb la inauguració de l’exposició de 

l’artista al Museu d’Art Modern. El volum de 142 pàgines, és ple de fotografies, 

que representen la seva trajectòria artística i que també serveixen per il·lustrar 

la vida de Jacint Salvadó, que no va trobar el reconeixement que tant desitjava 

del seu país”. 

El Punt, (Girona), 25-09-2005 

 

Norián Muñoz, “Jacint Salvadó, història recuperada. El crítico de arte Antonio 

Salcedo se acerca a la vida del artista de Mont-roig que compartió con Picasso 



y otros grandes y cuya obra se expone en el Museu d’Art Modern. No es fácil 

de entender, sólo el desinterés por parte de la cultura catalana puede 

explicarlo. Así se expresa Antonio Salcedo Miliani, crítico de arte y profesor de 

la Universitat Rovira i Virgili cuando se le pregunta por qué una figura de la 

altura de Jacint Salvadó (Mont-roig del Camp, 1892 – Le Castellet, 1983), que 

logró codearse en Francia con los mejores de su época, en España, y 

particularmente en Cataluña, ha pasado como de puntillas por la memoria 

artística general. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  24-09-2005 

 

Olga Sánchez-Friera, “Jacint Salvadó: Un gran y desconocido artista. Como 

muchos artistas españoles, Jacint  Salvadó (Mont-roig del Camp, 1892 – Le 

Castellet, 1983) se marchó a París en busca de la modernidad y allí desarrollo 

la mayor parte de su carrera artística. Jacint Salvadó es todavía desconocido 

para muchos en España –nadie es profeta en su tierra- pero fue un referente 

importante dentro del arte francés del siglo XX.” 

Diari de Tarragona. Encuentros-arte, 24-9-2005 

 

Redacció, “Pintures precisas. Roberto Coromina. Del 8 de juliol al 28 d’agost. A 

la sala 1, s’exposen obre fetes a partir de retrats de Velázquez. Imatges 

impreses sobre tela i després manipulades amb pintura, la imatge original està 

coberta amb pintura negra opaca. Malgrat que amaguen una part de la 

informació som capaços de reconèixer el personatge retratat; la imatge es 

recompon a partir de fragments que semblen surar sobre el fons negre. A la 

sala 2 apareixen, penjats del sostre, bastidors, paletes i brotxes submergits en 

pintura de colors purs. Són exvots que es presenten davant de l’atenta mirada 

d’un a sèrie d’autoretrats deformats –mitjançant una  anamorfosi- i pintats de 

negre mat i setinat, tot negant el color i la gamma de grisos. Es veuen com a 

forats negres que desvetllen la imatge que amaguen quan ens apropem i 

mirem atentament.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 67, estiu 2020 05 

 

 Redacció, “Josep Cañas, Banyeres del Penedès, 192005-202005. Fins el 28 

d’agost. L’any 202005 es commemora el centenari del naixement de l’escultor 



Josep Cañas i podríem dir que s’evoquen, també gairebé cent anys d’una vida 

en comunió amb l’art. L’Escola d’Arts i Oficis de Vilanova i la Geltrú fou el seu 

bressol i Joaquim Mir, la mà que guià Josep Cañas en l’aprenentatge de l’art, 

una mà ben propera al nostre entorn, que coneixia bé la decisió i la força de la 

gent de les nostres terres i que, sens dubte, fou una figura capdal per a la 

història de l’escultura catalana, amb una important projecció internacional.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 67, estiu 2020 05 

  

Redacció, “Els Quatre Gats. 1897-1903. de Casas a Picasso. Del 8 de 

setembre al 23 d’octubre de 202005. Aquesta exposició pren com a punt 

central Els Quatre gats, cerveseria amb vocació d’indret de trobada per a gent 

amb inquietuds estètiques que forma part de la mitologia del moment més viu 

del Modernisme i ha entrat també en la mitologia de l’art modern internacional. 

L’exposició reflecteix de forma àmplia l’ambient artístic i cultural de  Barcelona 

–ciutat amb vocació europea i cosmopolita i focus cultural de l’avantguarda en 

el canvi de segle- i presenta unes vuitanta obres d’un ampli grup d’artistes 

lligats al mític local: des del modernisme més vell (Ramon Casas, Miquel 

Utrillo) al més actual (Ramon Pichot, Isidre Nonell, Ricard Canals) fins arribar 

als joves rebels (Pablo Picasso, Carles Casagemas, Ricard Opisso) o a figures 

inqualificables (Darío Rogoyos, Anglada-Camarasa, Joaquim Mir) 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 67, estiu 2020 05 

 

Redacció, “De Casas a Picasso. Museu d’Art modern de Tarragona.” 

Catalonia at hand/Catalunya a mano. La Vanguardia setembre-octubre 202005  

 

Aleix Mataró, “Más de cuatro gatos ...en un terreno más silencioso, comparte 

asimismo agenda, una serie de exposiciones de arte de gran calibre. Por 

ejemplo, en el Museo de  Arte Moderno, ahora mismo tiene en exposición los “4 

Gats2,  la muestra que previamente estuvo en la Pía Almoïna. Como 

reseñamos en su momento, reúne obra de los artistas que frecuentaron la 

mítica taberna modernista: Pere Romeu, Ramon Casas, Miquel Utrillo, 

Santiago Rusiñol, Picasso, Anglada-Camarasa, Nonell, Josep Dalmau y tanto 

otros.  



En el mismo museo también dedican unas cuantas salas al pintor de Mon.-roig 

Jacint Salvador (1892-1983). Un artista, sin quererlo, de la orbita picassiana, 

del que se muestra su evolución desde una figuración moderna hasta la 

abstracción.” 

ABC, (Madrid), 24-09-2005 

 

F. Basco Gracià, “Els 4 Gats de Casas a Picasso”: esplèndida exposició al 

Museu d’Art Modern de Tarragona. Del 8 de setembre al 23 d’octubre de 

202005. 

Gal-Art Diari Digital  

 

F. Basco Gracià, “L’obra de Jacint Salvadó al Museu d’Art Modern de 

Tarragona. Museu d’Art Modern de Tarragona. Del 16 de setembre al 30 

d’octubre de 202005-10-06 Gal-Art Diari Digital 

 

Redacció, “Els Quatre gats reneix al Museu d’Art Modern. La taverna es va 

obrir per primer cop el 12 de juny de 1897 i, tot i suposar un punt d’inflexió en la 

història de l’art, només va esta oberta sis anys. Durant aquest període de 

temps, Els Quatre Gats –fundat per Romeu, Casas, Rusiñol i Utrullo- es va 

convertir en un punt de trobada entre artistes consagrats i joves talents sense 

recursos.” 

Públics, (Tarragona),  núm. 63, octubre 202005 

 

Redacció ; “Jacint Salvadó és un fidel representant de l’avantguarda catalana, 

tot i que ha estat un artista poc reconegut al nostre país. La seva trajectòria 

pictòrica es va desenvolupar bàsicament a França, on va viure des dl 1931 fins 

a la seva mort, el 1983. Salvadó fou l’ajudant d’André Derain, i va ser el model 

de Picasso per a la seva famosa sèrie d’arlequins, el 1923. L’estil amb què va 

aconseguir un gran reconeixement i la seva plenitud com a artista, daurant la  

dècada dels setanta, va ser l’abstracció geomètrica. 

Públics, (Tarragona), núm. 63,  octubre 202005 

 

Mireia Guillaumes, “Jacint Salvadó una camí  vers l’abstracció. Tot i que ha 

estat un artista poc reconegut al nostre país, el pintor Jacint Salvadó (1892-



1983) fou en el seu moment un fidel representant de l’avantguarda catalana. El 

fet és que, després de la seva formació a l’escola Llotja de Barcelona, 

desenvolupà bona part de la seva carrera a terres franceses, 0n s’establí ja el 

1913, i no fou fins al 1975 que exposà per primera vegada la península, a la 

Galeria Itàlia d’Alacant i posteriorment a les Galeries Valle Ortí i Muro de 

València.” 

Bonart, (Girona),  núm. 72,  octubre 202005 

 

Antonio Salcedo, Inquiets d’abans i d’ara. La creació és lliure. La “Galeria 

Oberta” ho proclama amb una exposició, al Museu d’Art Modern de Tarragona, 

dedicada als artistes inquiets, bohemis i, sobretot, lliures que van passar per la 

taverna Els Quatre Gats.  Un veritable centre de creació artística. Continua 

sorprenent-nos el fet que un establiment de menjars i begudes com els 4 gats 

pogués convertir-se en un important bressol d’artistes.” 

El Punt, (Girona), 11-10-2005 

 

Redacció, “Presentació del llibre “Carles Mani, l’escultor maleït” de Francesc 

Fontbona, el dia 10 de febrer, a la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre, va fer 

ressorgir la figura de Carles Mani com a fill il·lustre de Móra d’Ebre. Joan 

Launes, president de l’Associació Cultural La Riuada, donà pas a l’autor del 

llibre, fent, abans, una introducció a la figura de l’artista, a qui situà en una 

Móra d’Ebre que aleshores era bressol d’escultors de trajectòria reconeguda.” 

La Riuada, (Móra d’Ebre), núm. 26,  agost 202005 

 

David Campos i Raquel Gago, “Tarragona, una ciudad llena de historia. La 

historia inunda cada rincón de esta ciudad marinera, en la que la tradición 

romana se mezcla con la medieval y con una riqueza contemporánea que 

aumenta su atractivo .El Museo de Arte Moderno ocupa tres casas del siglo 

XVIII que fueron adecuadamente unidas y restauradas. Sus fondo incluye 

obras de Julio Antonio, Salvador Martorell, Santiago Costa, Josep Sancho, 

José Nogué, Ramon Carreté, Lluís Saumells y los ganadores de los premios 

bienales de pintura y escultura, así como fotografía documental y también 

vanguardista”. 



Salud&Vida (Barcelona),  número 76.  novembre 20200 5 

 

Redacció, “Personalitats de la cultura catalana retran homenatge as Jesús 

Moncada. La Diputació de Tarragona -amb motiu de la Tardor Literària- ha 

organitzat diversos actes que començaran el dia 4 de novembre i s’allargaran 

tot el mes. A més de la lectura dels textos de l’autor també es celebrarà una 

exposició al Museu d’Art modern de Tarragona.” 

Diari de Taragona, (Traragona), 26-10-2005  

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern de Tarragona exposarà per primera 

vegada a Catalunya l’obra pictòrica de Moncada. Més de trenta persones 

oferiran una lectura pública de l’obra Camí de Sirga. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona exposarà per primera vegada a Catalunya la desconeguda obra 

pictòrica de l’escriptor Jesús Moncada. L’univers creatiu de Jesús Moncada, 

que s’inaugurarà divendres que ve, reunirà una seixantena de pintures a l’oli i 

dibuixos de l’escriptor, a més d’algunes de les peculiars dedicatòries que 

estampava als lectors que li demanaven. A més, la Diputació ha organitzat una 

lectura pública de la seva obra més característica, Camí de Sirga.” 

El Punt, (Girona), 28-10-2005 

 

Valeria Gaillard, “Memòria estremida. Familiars i amics de Jesús Moncada, 

entre editors i autors, van recordar ahir l’escriptor de Mesquinensa mort el juny 

pasta. Després de l’homenatge que va rebre per part de les institucions 

aragoneses a principi de setembre, l’escriptor Jesús Moncada, mort el 13 de 

juny pasta, va ser recordat ahir a Barcelona per familiars i amics en una 

dilatada lectura pública dels seus textos, alternada amb projeccions de 

fotografies de Mequinensa, la seva ciutat natal, i de les seves pintures, encara 

inèdites a Catalunya. A l’acte, organitzat per la Institució de les Lletres 

Catalanes, van assistir-hi unes dues-centes persones i hi van participar la 

consellera de Cultura, Caterina Mieras, i els dos editors de la seva obra, Carles 

Jordi Guardiola, antic editor de La Magrana, amb qui va publicar durant 22 

anys, i Ernest Folch, director del grup editorial 62, amb  qui va publicar a partir 

de 2003. 



El Punt, (Girona), 27-10-2005 

 

Enric Vila, “Divuit personalitats de la cultura reciten fragments de l’obra de 

Jesús Moncada en un acte d’homenatge a l’escriptor celebrat a l’Espai. 

Moncada “in concert”. La prosa de Moncada avança lenta, plàcida i irònica com 

un caliquenyo”. 

Avui, (Barcelona),  27-10-2005  

 

Redacció, “Tarragona recorda Jesús Moncada. La Diputació farà una lectura 

pública de l’obra Camí de Sirga els dies 4, 11, 17 i 25 de novembre a càrrec de 

gent del món de la cultura i la política. Després de la bona acollida que va tenir 

la primera edició Recuperen la paraula amb Tirant Lo Blanc, la Diputació de 

Tarragona ha decidit continuar  amb aquesta iniciativa, que aposta pel món de 

les lletres i les humanitats, amb la lectura de l’obra universal de jesús Moncada, 

Camí de Sirga.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 29-10-2005 

 

Redacció, “Les Terres de l’Ebre recordaran l’obra de Jesús Moncada” 

Avui, (Barcelona),  1-11-2005 

 

Redacció, Exposició homenatge a l’escriptor Jesús Moncada. El Museu d’Art 

Modern de Tarragona és des d’aquesta tarda l’escenari de l’exposició L’Univers 

creatiu de Jesús Moncada, en què es mostraran per primera vegada pintures 

fetes per l’autor de camí de Sirga”. 

El Punt, (Girona), 4-11-2005 

 

Natàlia Borbonès, “L’Univers pictòric de Jesús Moncada, s’exposa a Tarragona 

una mostra representativa de la faceta plàstica de l’autor de Camí de Sirga. 

Una seixantena de pintures a l’oli i dibuixos i una desena de llibres dedicats per 

ell mateix, i en els quals improvisava una il·lustració, conformen l’exposició 

L’univers creatiu de Jesús Moncada, que ahir es va inaugurar al Museu d’Art 

Modern de Tarragona. La mostra, organitzada per la Diputació de Tarragona 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mequinensa  i el govern d’Aragó, entre 

altres institucions, permet conèixer la desconeguda faceta plàstica de Jesús 



Moncada, -Mequinensa, Baix Cinca,  1941, Barcelona, 202005- , a la qual 

l’autor de Camí de Sirga no va voler renunciar mai”. 

El Punt, (Girona),  5-11-2005 

 

Josep M. Marsal, “La Diputació demuestra que el arte de Jesús Moncada sigue 

vivo. Por primera vez en Catalunya se expone la pintura del escritor de 

Mequinensa. La Diputación de Tarragona inició ayer los actos de homenaje a 

Jesús Moncada, escritor de Mequinensa recientemente fallecido. Lo hizo 

presentando, por primera vez en catalunya, su obra pictórica y realizando la 

primera lectura de su obra más popular, Camí de Sirga, a través de la voz de 

personajes de la cultura y a política que se sumaron al acto.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 5-11-2005 

 

Redacció, ”La Diputació de Tarragona homenatja Jesús Moncada. Se’l coneix 

com un dels grans escriptors en llengua catalana, però la Diputació de 

Tarragona ofereix l’oportunitat d’atansar-se a una altra de les facetes 

artístiques de Jesús Moncada la seva pintura. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona és el marc d’una exposició amb l’obra pictòrica de Jesús Moncada, 

que es podrà visitar, per primera vegada a Catalunya, fins el proper 30 de 

novembre.” 

El Punt, (Girona),  6-11-2005 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació mostra els gravats de Jaume 

Pla. Sota el títol de Jaume Pla, gravador, al Museu d’Art Modern de la Diputació 

de Tarragona es pot veure un recull de més de quaranta gravats d’aquest 

artista, que ha cedit el castell, l’ecomuseu urbà de l’Ajuntament de Rubí, en una 

exposició que s’allargarà fins el proper dia 11 de desembre.” 

El Punt,  (Girona), 6-11-2005 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern recorre la obra del grabador Jaume Pla. La 

muestra reúne más de cuarenta grabados del artita barcelonés. El Museu d’Art 

Modern de Tarragonas de la Diputación de Tarragona acoge, hasta el 11 de 

diciembre, una exposición de las principales obras del pintor y grabador bajo el 



título: Jaume Pla, gravador”. Las piezas han sido cedidas por el Castillo-

Ecomuseo urbano del Ayuntamiento de Rubí.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona)  6-11-2005 

 

Redacció, “El Moncada pintor. Durant la Tardor Literària no només podrem  

viure de ben a prop l’univers literari de Jesús Moncada sinó que també 

descobrirem el seu univers pictòric, gràcies a l’exposició que acull aquest dies 

el Museu d’Art Modern. Un univers figuratiu i eclèctic que és preludi de la seva 

rica creació literària. 

Públics, (Tarragona), núm. 64,  novembre 2005 

 

Redacció, recuperem la paraula amb camí de Sirga. Una proposta de la 

Diputació de Tarragona per contribuir a la tardor Literària, torna enguany amb 

quatre sessions de lectura pública de camí de Sirga, l’obra més emblemàtica 

de l’escriptor de la Franja Jesús Moncada, mort recentment i al qual es ret 

homenatge.” 

Públics, (Tarragona),  núm. 64,  novembre 2005 

 

Teresa Costa-Gramunt, “Jaume Pla, gravador. L’any 1995, poc abans de morir, 

a Jaume Pla li va ser atorgat el premi Sant Joan de narrativa que convoca 

Caixa Sabadell. Va guanyar aquest remi amb u dietari escrit entre 1982 i 1991, 

que va titular de l’art de l’artista. En els mots d’introducció, Jaume Pla ens 

reporta que un bon amic, erudit en art, li va suggerir d’escriure, fins allà on fos 

possible, “les idees, els sentiments, els problemes que tenia quan es posava a 

pintar o gravar. I mentre es plantejava el format del llibre a còpia d’articles, de 

notes o d’assajos breus, tot rellegint el seu dietari va adonar-se que en aquelles 

planes íntimes ja s’hi aplegava tota aquesta informació... 

Jaume Pla va realitzar molts dels seus exquisits gravats inspirant-se en les 

comarques de Tarragona. Per aquest motiu, aquest mes de novembre, i cedida 

per l’Ajuntament de Rubí, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 

acull una esplèndida mostra de l’imaginari de Jaume pla com a gravador. Una 

cosmovisió que s’inicia amb la figura humana i el retrat, que el vincula molt 

estretament al món de la literatura i que ens ofereix un passeig vistós –sobretot 

de molts indrets tarragonins- amb la seva tècnica depurada i magistral.” 



Bonart, (Girona),  núm. 73,  novembre 202005 

 

Redacció, “segunda Jornada de la lectura de “Camí de Sirga”. El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Taragona acoge hoy, a partir de las 19 horas, la 

segunda jornada de recuperem la paraula amb Camí de Sirga, que consiste en 

la lectura de este popular libro del escritor Jesús Moncada. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  11-11-2005 

 

Redacció, ”la Mostra “Palabras naufragadas” de Jesús Algovi, al Museu d’Art 

Modern. Es tracta d’una vintena d’obres que tenen en comú un element: les 

lletres. Aquest muntatge es divideix en quatre blocs on es poden veure peces 

elaborades amb un gran varietat de materials, que van des de la fusta fins a les 

imatges de vídeo, passant pel vidre o l’alumini. L’obra d’aquest llicenciat en 

belles arts ha esta reconeguda tant a Europa com als estats Units, on ha 

protagonitzat diferents exposicions”. 

El Punt, (Girona),  13-11-2005 

 

Norián Muñoz, “Jesús Algovi cocina una sopa de letras poética. El artista 

expone palabras naufragadas en el Museu d’Art Modern. Una veintena de 

obras con un elemento común, las letras, conforman la muestra Palabras 

naufragadas, del artista andaluz, que ya ha podido verse en el Reino Unido y 

en Alemania.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 12-11-2005 

 

Redacció, “Els Quatre Gats 1897-1903. de Casas a Picasso, fins el 23 

d’octubre de 202005-11-17 Aquesta exposició pren com a punt central Els 

Quatre gats, cerveseria amb vocació d’indret de trobada `per a gent amb 

inquietuds estètiques que forma part de la  mitologia del moment més viu del 

modernisme i ha entrar també en la mitologia de  l’art modern internacional. 

L’exposició reflecteix de forma àmplia i detallada l’ambient artístic i cultural de 

Barcelona.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 65,  tardor 20 2005 

 



Redacció, “Jacint Salvadó. Un camí vers l’abstracció. Fins el 30 d’octubre de 

202005. Exposició antològica de l’obra del pintor jacint Salvadó  (Mont-roig del 

Camp 1892 – Le Castellet 1983). Fidel representant de l’avantguarda catalana, 

desenvolupa la seva trajectòria artística bàsicament a França i Suïssa. Exposa 

per primer cop a l’Estat espanyol el 1975, a la Galeria Itàlia d’Alacant, i 

posteriorment a Valle Ortí i Muro de València. Després que la seva mort passés 

quasi desapercebuda per al món artístic català, la Sala Dalmau impulsà el seu 

reconeixement amb una exposició homenatge feta el 1994; el 1999 la 

Generalitat, de la mà de M. Lluïsa Borràs li dedicà una mostra antològica , i el 

2002 ho féu el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia.” 

Informatiu Museus, (Bartcelona),  núm. 65,  tardor 202005 

 

Redacció, “Jesús Algovi. El projecte Sísif del 10 de novembre a l’11 de 

desembre. L’artista sevillà Jesús Algovi, presenta una etapa més del Projecte 

Sísif. Aquest és un treball multidisciplinari que gira entorn a Sísif, el personatge 

mitològic grec, fill d’Èol i pare de Glauc, que fou comdemnat per Zeus a 

empènyer eternament fins al cim d’una muntanya uns roca enorme que, un cop 

a dalt, torna a rodolar fins al fons. Aquest projecte ha estat exposat a l’Air 

Gallery de Londres, a la Josef Nisters de Speyer i a la I Fira Internacional de 

Projectes d’Art Contemporani, ambdues a Alemanya.” 

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm. 65,  tardor 2 02005 

 

Redacció, “Jaume Pla gravador del 3 de novembre a l’11 de desembre de 

202005. Ara que fa deu anys que Jaume Pla va morir, el Museu d’Art Modern 

de Tarragona presenta una mostra de la seva obra com a gravador. Es tracta 

d’un part de la col·lecció que posseeix el Castell Ecomuseu urbà de 

l’Ajuntament de Rubí de la qual s’ha seleccionat diverses obres de temàtiques 

diferents, com ara retrats i figures, gravats amb vinculació literària i paisatges 

diversos –alguns dels quals vinculats a les comarques de Tarragona.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 65,  tardor 20 2005 

 

Redacció, “Jaume Solé. Retrospectiva pictòrica. Del 21 de desembre de 

202005 al 29 de gener de 2006. El Museu d’Art Modern de Tarragona 

conjuntament amb l’Autoritat Portuària de Tarragona presenta una exposició 



retrospectiva del pintor vallenc Jaume Solé. Es tracta de donar a conèixer, de la 

forma més àmplia possible, la trajectòria pictòrica d’aquest artista, d’ençà dels 

anys seixanta en què participà en la creació i desenvolupament del grup artístic 

Un Nus, fermament vinculat a la lluita democràtica, fins als nostres dies.” 

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm. 65,  tardor 2 02005 

 

Redacció, “Finalitzen les jornades “recuperarem la paraula amb  camí de sirga”. 

Els amants de la prosa de l’escriptor de Mequinensa Jesús Moncada tindran la 

darrera oportunitat d’escoltar les paraules de Camí de Sirga en boca, aquesta 

vegada, de professionals del món de la traducció i l’ensenyança del Camp de 

Tarragona: la cita, divendres a les set de la tarda, al Palau de la Diputació”. 

El Punt, (Girona), 20-11-2005 

 

Raquel Sánchez Friera, “Mar de letras. Estos días el Museu d’Art Modern de 

Tarragona está inundado de letras. Jesús Algovi presenta palabras 

naufragadas, una exposición cuyo protagonista principal son las letras. El título 

nos da pistas de adónde se dirige el artista con tantas letras, de diferentes 

materiales, colocadas en diversos soportes. La mezcla de materiales y 

soportes como la madera, el vidrio, el metal, el aluminio, el papel y las 

imágenes de vídeo, entre otros, persigue el objetivo de no dejar indiferente al 

espectador. El carácter multidisciplinar que se respira en toda la exposición 

junto con el dato de que Jesús Algovi, además de artista, es miembro de un 

coro, poeta, boxeador, pianista, portero de fútbol y montañero confirma su 

carácter polifacético.” 

Diari de Tarragona. Encuentros. Arte (Tarragona),  26-11-2005, p.12 

 

Redacció, “Jaume Solé: L’omnipresència de l’home. La mostra antològica de 

Jaume Solé (Valls, 1943) que es presenta està estructurada en tres grans 

apartats. El primer s’exposa al Museu d’Art Modern de Tarragona, els altres 

dos al Tinglado 1 del Port de Tarragona.  

El Museu d’Art Modern esposa els inicis i la trajectòria i la seva participació en 

el conegut grup vallenc Un Nus, una mena de laboratori que li va permetre 

experimentar, comprovar i integrar diferents materials a les seves obres, 

aspectes que serà una constant al llarg de la seva producció. Un apartat en que 



hi figuren les seves obres sobre el món casteller, un dels millors treballs que 

s’han fet sobre aquesta manifestació popular, així com els seus gravats sobre 

la ciutat de Valls. 

Per la seva banda, el Tinglado 1 del Port de Tarragona completa la mostra 

exposant moments d’un paisatge viscut i estimat.  L’artista ens dona la seva 

visió d’un dels grans pulmons del món per retornar després a una visió més 

propera del seu entorn immediat amb la sèrie Natura, sense oblidar les ànsies 

de l’artista de conèixer altres entorns geogràfics, que també tenen la seva 

representació, com d’altres obres en els quals el món de l’imaginari i els 

records es fan presents. Obres on es mostra el compromís i el crit de l’artista 

davant les injustícies.” 

Bonart, (Girona), núm. 74, desembre 202005 

 

Assumpta Rosés, “Recordant l’exposició de Jacint Salvadó al Museu d’Art 

Modern de Tarragona: els profetes clamen lluny de sa terra. El gruix de la seva 

obra se situa dins de l’abstracció. Primer, des de la representació de l’espai a la 

manera del cubisme. Després, va seguir una abstracció clara, lliscant entre el 

constructivisme, l’abstracció geomètrica, l’art òptic i l’informalisme. Informalisme 

i abstracció geomètrica semblen dos termes incompatibles però Salvadó els va 

entrellaçar amb intel·ligència i sensibilitat, amb forts gruixos de pintura i traços 

gestuals, rascant la pintura, desplaçant-la, tancant les formes geomètriques i la 

unitat del color. 

Als setanta va tornar a espanya i hi va entrar per la prestigiosa Galeria Juana 

Mordó de Madrid. També va exposar a València, Alacant i Barcelona, tot i que 

aquí, a la seva terra, no va aconseguir gaire ressò. El 1921 a Barcelona  havia 

exposat a les mítiques Galeries Dalmau. També l’exposició al Reina Sofia de 

Madrid..., i aquesta tardor una antològica al Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Podríem dir que a veu del poeta ha arribat finalment amb força a la terra 

d’origen.” 

Bonart ( Girona), núm. 74,  desembre 202005 

 

Redacció, III beca Lluís M. Saumells. La Diputació de Tarragona va donar a 

conèixer el veredicte de la tercera edició de la beca Lluís Maria Saumells que 

ha recaigut en l’historiador tarragoní Enric Baixeras i sastre. El treball 



d’investigació està centrat en la figura de Lluís Maria Saumells, que dóna nom 

a la beca, i està dotada en 6.010 euros. El jurat va estar integrat per la directora 

del Museu d’Art Modern de Tarragona, Rosa Ricomà, i pels crítics d’art Arnau 

Puig i Ricard Planas.” 

Bonart, (Girona), núm. 74,  desembre 202005 

 

Juan Ramon Barbancho, “Roberto Coromina. En el caso del trabajo de Roberto 

Coromina la pintura nunca ha desaparecido, si acaso ha cambiado de formato, 

de soporte, pero siempre su obra ha sido un ejercicio de pintor, de buscar la 

singularidad y l a plasticidad de la pintura. En sus obras más tridimensionales 

siempre hay, por una parte, una búsqueda de los clásicos y por otra un 

encuentro con la pintura, como ejercicio y, sobre todo, como discurso. 

Revistart, Revista de las Artes (Barcelona), núm 10 2, 202005  

 

Isabel Olesti, La imagen se hizo palabra. Nerina vela por la memoria de su 

marido, Jaume Pla, que dio al grabado un lenguaje completo de expresión 

artística. Hace pocos días se clausuró una exposición en el Museo de Arte 

Moderno de Tarragona.  

El País. La Crónica. (Madrid), 13-12-2005 

 

Redacció, La Diputació a prop, ciutadà servei i resposta. “El record a Jesús 

Moncada protagonitza les jornades “recuperem la paraula”. L’homenatge es 

completà amb la mostra de l’obra pictòrica de Jesús Moncada, esposada al 

museu d’Art Modern de Tarragona.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 25-12-2005 

 

Redacció, La Diputació a prop, ciutadà servei i resposta. “Una exposició 

reconstrueix l’univers modernista de la mítica taverna els 4 gats” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  25-12-2005 

 

Carina Filella, “L’artista vallenc Jaume Solé mostra e seu compromís social en 

una exposició antològica a Tarragona. La mostra es divideix entre dos espais: 

El Museu d’Art Modern i el Tinglado 1. L’exposició comissariada per Antonio 

Salcedo, està estructurada en tres grans apartats. El primer, amb les seves 



obres més primerenques, es pot veure al Museu d’Art Modern; i els altres dos, 

al Tinglado 1 del Moll de Costa. 

El Punt, (Girona), 23-12-2005 

 

Josep Maria Marsal, “Antològica de Jaume Solé en el Moll de Costa. Parte de 

la exposición también se halla en el Museu d’Art Modern. La obra de Jaume 

Solé (Valls, 1943) se inscribe en una actitud centrada en el hombre, 

conjuntamente con su entrono, su paisaje y su situación político y social. En 

este marco se inscribe la antológica del pintor vallense que podemos ver en 

Museu d’Art Modern de Tarragonas y en el Tinglado 1 del Moll de Costa donde 

se recogen más cuarenta años de fructífera labor artística.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 23-12-2005 

 

S. Miranda, “El Museu d’Art Modern i el Tinglado 1 mostren pintures del vallenc. 

Tarragona repassa en una doble antològica l’obra de Jaume Solé. 

“L’omnipresència de l’home”. Aquest és el nom de la doble retrospectiva del 

pintor vallenc Jaume Solé que des d’ahir ofereixen simultàniament el Museu 

d’Art Modern de Tarragona i el Tinglado 1 del Moll de Costa: 40 anys d’una 

obtra que va de la figuració a l’abstracció” 

Més  Tarragona. (Tarragona),  23-12-2005 

 


