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Redacció, “L’Omnipresència de l’home de Jaume Solé. Situada en el Tinglado 

1 del Moll de Costa de Tarragona y en el Museu d’Art Modern de Tarragona (c/ 

Santa Anna) 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 

política actual. Este artista vallense tiene una amplia trayectoria con una 

actividad constante como lo ha demostrado en sus numerosas exposiciones. 

Es un artista fiel a si mismo y a su tiempo. Su obra va variando de acuerdo a 

sus circunstancias de acuerdo de su compromiso como hombre y como 

creador La muestra antológica que se presenta está estructurada en tres 

grandes apartados. El primero de ellos se expone en el Museu d’Art Modern de 

Tarragona y los otros dos en el Tinglado 1 del Port de Tarragona. Esta muestra 

antológica se puede visitar hasta el 5 de febrero”. 

Diari de Tarragona,(Tarragona), 7-01-2006 

 

Filella, Carina, “una actitud compromesa. En els seus 40 anys de treball, 

l’artista Jaume Solé (Valls, 1943) no ha abandonat mai una actitud centrada en 

l’home, en el seu entorn, el seu paisatge i la seva situació política i social. 

Aquest compromís queda palès en l’exposició L’omnipresència de l’home, una 

mostra antològica que es divideix en tres apartats i en dos espais físics: el 

primer, amb les seves obres més primerenques, es pot veure al Museu d’Art 

Modern de Tarragona (MAMT); i els altres dos, al Tinglado 1. Al MAMT, s’hi 

reuneixen les seves obres més primerenques i les que va generar av partir de 

la seva participació en  el grup artístic vallenc UN Nus, als anys 70, en el marc 

del qual l’artista va experimentar amb diversos materials en les seves obres 

incorpora molts materials extrapictòrics: cordes, escorça, branques d’arbres...). 

També s’hi poden veure les obres que va crear sobre temàtica castellera, i els 

seus gravats sobre la ciutat de Valls. I al Tinglado 1,s’hi mostren les altres dues 

col·leccions: una que té el paisatge com a protagonista i l’altra, L’home, el ser i 

la llibertat, que reitera el compromís de Solé en relació amb la destrucció del 

medi natural, per exemple amb la sèrie Ignis, sobre els incendis forestals.   



El Punt, (Girona), 10-01-2006 

 

Redacció, “Jaume Solé: “L’Omnipresència de l’home” al Museu d’Art Modern i 

al Tinglado 1 de Tarragona. L’obra de Jaume Solé (Valls,, 1943) s’inscriu en 

una actitud centrada en l’home, conjuntament amb el seu entorn, els seu 

paisatge, i la seva situació política i social. És un artista fidel a si mateix, i al 

seu temps, i per això, des de la seva vessant d’artista pintor, vol que 

l’espectador reflexioni sobre el seu entorn i sobre la situació política i social, 

creu que l’artista ha de ser notari del seu temps i les seves obres han de servir 

per crear una consciència social. La mostra antològica que es presenta està 

estructurada en tres gran apartats. 

Bonart, (Girona,  núm. 75, gener 2006 

 

Redacció, “Jacint Salvadó. Un camí vers l’abstracció. Antonio Salcedo Miliani. 

Nascut a Mont-roig i format a França i Suïssa, Jacint Salvadó és probablement 

un dels principals representants de la plasmació del paisatge del camp de 

Tarragona, tant en els seus aspectes estrictament geogràfics com pel que fa a 

els gammes cromàtiques. La seva obra s’ha pogut veure recentment exposada 

al Museu d’Art Modern de Tarragona, i ara és el torn de l’historiador Antonio 

Salcedo, que proposa en aquest volum refer al trajectòria biogràfica del pintor 

tot detallant els paràmetres més aclaridors de la seva obra: des de la figuració 

fins a l’informalisme passant per al geometrització dels espais i les 

arquitectures i els seu gust pel moviment cubista al qual s’afegia la recerca d’un 

matèria pura, la sinceritat davant la natural i l’aprofunditat de l’expressió. 

Bonart, (Giorna), núm. 75, gener02006 

 

Redacció, “Triple exposició de Jaume Solé. La Diputació de Tarragona i 

l’Autoritat Portuària s’han unit per muntar una triple exposició antològica del 

pintor vallenc Jaume Solé. L’obra de Solé s’inscriu en una actitud centrada en 

l’home, conjuntament amb el seu entorn, el seu paisatge, i la seva situació 

política i social”, segons explica el comissari de la mostra, Antonio Salcedo. 

Públics. Guia Cultural de Tarragona, Tarragona,  nú m. 66, gener  2006 

 



Redacció, “On anem? Exposició antològica L’omnipresència de l’home de 

Jaume Solé. Fins el 5 de febrer de 2006. Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Generalitat de Catalunya  Departament de Cultura  Serveis Territorials a 

Tarragona 

 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern presentó una exposición antológica de la 

obra del pintor Jacint Salvadó, fiel representante de la vanguardia catalana, a 

pesar de que ha sido un artista poco reconocido en uestropaís (su trayecto 

pictórica se desarrolló básicamente en Francia). En 2002 el MNCARS, a raíz de 

la donación de 21 cuadros de Jacint Salvadó a la Institución por parte de su 

viuda, organizó una exhaustiva exposición sobre l‘artista” 

Revistart. Revista d elas arte, (Barcelona), núm. 1 03,  2005 

 

Redacció, “El records a Jesús Moncada protagonitza les jornades “Recuperem 

la paraula” L’homenatge es completa amb la mostra de l’obra pictórica de 

Jesús Moncada, exposada al Museu d’Art Modern de Tarragona. 

La Diputació a prop,  servei i resposta , (Tarragon a), desembre 2005 

 

Redacció, Una exposició reconstrueix l’univers modernista de la mítica taverna 

Els 4 Gats. El mes d’octubre passat, el Museu d’Art Modern de Tarragona, de 

la Diputació de Tarragona, reconstruí l’univers modernista que es vivia a la 

mítica taverna barcelonina Els 4 gats” 

La Diputació a prop,  servei i resposta, (Tarragona ),  desembre 2005 

 

Josep Maria Marsal, “Jaume Solé, antológica y libro. El volumen de Antonio 

Salcedo “Jaume Solé”, l’omnipresència de l’home, que resuma su exposición 

antológica, se presentó ayer en el Museu d’Art Modern de Tarragona. Desde el 

pasado 22 de diciembre y hasta el 5 de febrero permanecerá en el Tinglado 1 

del  Moll de Costa y en Museu d’Art Modern de Tarragona una exposició 

antológica de la obra del artista vallense Jaume Solé. Ayer se dio un nuevo 

paso en el estudio de este espíritu libre al presentar el libro Jaume Solé, 

l’omnipresència de l’home, escrito per Antonio Salcedo. El texto repasa toda la 



obra del artista nacido en Valls en 1943. La abstracción ha sido el camino 

natural de este pintor. Color y materia son dos características de su pintura. 

Diari de Tarragona,  (Tarragona), 10-01-2006 

 

S. Miranda, “Ahir es va presentar un llibre antològic sobre l’artista vallenc fet 

per Antoni Salcedo. El Museu d’Art Modern viu la consagració del pintor Jaume 

Solé. Ahir es va presentar al Museu d’Art Modern de Tarragona un llibre 

antològic sobre l’obra del pintor vallenc Jaume Solé realitzat per Antonio 

Salcedo. Es tracta de la culminació d’un projecte que ha recuperat un gran 

nombre dels seus quadres.. En paral·lel, una doble exposició recull gran part de 

la seva obra en el mateix museu del carrer de Santa Anna i al Moll de Costa. 

Més Tarragona, (Tarragona), 19-01-2006 

 

Carina Filella, El crític d’art Antonio Salcedo repassa en un llibre la trajectòria 

artística del vallenc Jaume Solé Ha fet molt per la seva terra i pel seu país”, va 

destacar l’autor de l’obra. Repassar quaranta anys de trajectòria art´sitca en un 

llibre no és tasca fàcil, i menys si, tal com reconeix l’autor, Antonio Salcedo, 

han estat quatre dècades tan productives com les de l’artista vallenc Jaume 

Solé. Però el crític d’art ha recopilat en un llibre de gran format el testimoni 

artístic d’aquest pintor que va experimentar amb les materials extrapictòrics. 

L’edició de l’obra coincideix amb la presentació d’una exposició antològica de 

l’artista a la ciutat de Tarragona.” 

El Punt,  (Girona), 20-01-2006 

 

Redacció, “Lomarti:  “Socialment” i naturalment humans. Diu que la pròpia vida 

li ha ensenyat la millor manera per expressar-se artísticament i la natura li ha 

ofert els material indispensables. Després que les seves obres hagin recorregut 

mig món i d’haver realitzat diverses obres públiques, Lomarti retorna a les sales 

expositives. 

La proposta que presenta a Taragona és una  mostra de pintura i escultura que 

relaciona el fet social humà amb el fet urbà  les seves conseqüències, 

contraposant el medi de la ciutat amb el natural, amb ritme uniforme però de 

diàlegs diferents, tot tractant l’execució pictòrica de forma tradicional però 

trencant amb l’execució clàssica del dibuix previ i el tractament del pinzell. 



D’aquesta manera, Lomarti ofereix, com a contrapartida, la improvisació directa 

del tractament del color i la no-utilització d’esbossos; els estris amb que treballa 

són elements plans, de tall i espàtules, per donat més força i energia a les 

seves obres. 

De les escultures cal destacar també el gest i la improvisació feta amb 

elements mecànics que en certa manera les fan més realistes, fet que 

posteriorment s’accentua amb tocs de policromia.  

Bonart, (Girona),  núm. 76,  febrer 2006 

 

 

 

Redacció, “Lomarti mostra el seu realisme al Museu d’Art Modern. Tot i que 

treballa amb tots es materials ui tècniques possibles dins de les arts plàstiques, 

al Museu d’Art Modern arribarà part de al seva pictòrica i escultòrica que es 

podrà veure des del 8 de febrer al 2 de març. Pel que fa a la pintura, a més, 

Lomarti expressa improvisant, no és artista d’esbossos ni de treballs previs i 

treballa amb eines planes, retallant amb més precisió les formes que dibuixa 

per això per apropar-se al màxim a l’espectador, de la manera més directa 

possible, sense passos intermedis.” 

Públics, Guia cultural de Tarragona, (Tarargona), n úm. 67,  febrer 2006 

 

Redacció, Juan Lomarti: “socialmente”, pintures y escultures critiques amb la 

societat urbana. La mostra s’ha programat en el marc del cicle obert d’artistes 

espanyols que el Museu organitza cada any. L’exposició inclou pintures i 

escultures, i sorprèn tant pels colors que utilitza l’artista com per la tècnica amb 

la que s’han realitzat i el missatge que vol transmetre: la solitud, la misèria i la 

pobresa de l’home actual dins d’una societat aliena, mediàtica i opressora. 

Lomarti exposa per primera vegada a Tarragona i fa més de vint anys va fer-ho 

a Barcelona.”  

GAL –ART – Diari Digital , 12-02-2006 

 

Redacció, “”Socialmente”, de l’artista Lomarti, es mostra al Museu d’Art 

Modern. L’exposició inclou pintures i escultures, i sorprèn tant pels colors que 

utilitza l’artista com per la tècnica amb la que s’han realitzat i el missatge que 



vol transmetre: la solitud, la misèria i la pobresa de l’home actual dins d’una 

societat aliena, mediàtica i opressora.” 

El Punt, (Girona), 12-02-2006 

 

Redacció, “El gallego Lomarti presenta su obra “Socialmente” en el Museu d’Art 

Modern. La exposición de pinturas y esculturas se podrá ver hasta el día 12 de 

marzo. El Museo d’Art Modern de Tarragona ofrece está exposición titulada 

“Socialmente”, a través de la cual el artista gallego Lomarti hace una particular 

y negativa radiografía del hombre actual. La exposición, que invita a reflexionar 

sobre la sociedad sobre el ser humano, estará abierta al público hasta el 12 de 

marzo.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  13-02-2006 

 

 

Olga Sánchez Friera, “Reflexiones sobre el mundo en que vivimos. En todas 

sus obras, marcadas por la figuración y el realismo, hay una cierta influencia 

del mundo del cómico, pero sin abandonar la crítica y la denuncia social. El 

espectador recibe un mensaje de cada una de las obras del artista, siempre 

relacionado con la vida actual que nos ha tocado vivir. A través de un lenguaje 

propio, que el lucense ha creado, expresa sus preocupaciones y denuncias en 

un mundo donde el hombre se aleja cada día más de lo natural y de sus 

orígenes”. 

Diari de Tarragona. Encuentros, (Tarragona), 25-02- 2006 

 

 José María Larrondo, “Tarragona, Museu d’Art Modern. Agua, fuego, nieve, 

palabra. Los materiales utilizados por Jesús Algovi son variadísimos: madera, 

hierro, acero, papel, aluminio, telas, imágenes de vídeo, sonidos ocultos, luces 

interiores. Todo un cortocircuito de palabras, ya que en el fondo todo consiste 

en una aparente sopa de letras que incita al espectador a navegar por un mar 

de ideas.”  

Revistart. Revista d elas artes, (Barcelona),  núm.  104,  novembre 2005 

 

Redacció, “Bases de la Biennal d’art 2006. 35 premio tapiró de pintura 33 

premio julio antonio de escultura.” 



Artnotes, arte y cultura. Especial Arco (Santiago d e Compostela), febrer 

’2006 

 

Josep Casamartina i Parassols “Vindicació d’un artista marginat. El MNAC 

dedica una antològica a Francesc Gimeno, pintor poc valorat en vida i aclamat 

durant dècades un cop mort, i sobre el qual començava a planar l’oblit.  D’altra 

banda, ahir es va presentar al Museu d’Art Modern de Tarragona la monografia 

Francesc Gimeno, passió i llibertat, de Francesc Miralles, coeditada per la 

Diputació de Tarragona i l’editorial Viena.” 

El País, Quadern: Pintura, (Madrid / Barcelona) 2-0 3-2006 

 

Carina Filella, “Francesc Miralles reivindica en un llibre la figura de Gimeno, un 

artista “rebutjat”. El Museu Nacional d’Art de Catalunya inaugura avui una 

exposició antològica sobre el pintor tortosí. Reivindicar la figura universal de 

Francesc Gimeno, el qual considera, després de Rembrant, el millor 

autoretratista d’àmbit mundial. Aquest és l’objectiu de llibre que ahir va 

presentar a Tarragona l’historiador de l’art Francesc Miralles al voltant d’aquest 

artista tortosí que “va ser rebutjat, maleït, marginal ”malgrat el seu talent. 

Gimeno (Tortosa, 1858-barcelona, 1927) “va ser un artista proletari, que no va 

ser acceptat ni per la burgesia ni per la societat” un fet que, segons l’autor de  

llibre, va ser alimentat pel fort caràcter de l’artista. La publicació del llibre 

Francesc Gimeno, passió i llibertat (Diputació de Tarragona i Viena edicions) 

coincideix amb la inauguració, avui, d’una mostra antològica del pintor al Museu 

Nacional d’Art de Catalunya. 

El Punt, (Girona),  2-03-2006 

 

Redacció, “No és confidencial. El Museu d’Art Modern encara compta en 

pessetes. No és que per entrar al Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona s’hagi d’abonar el preu de l’entrada en pessetes, no. De fet, l’accés 

és gratuït. El tema és que a la seva pàgina web, http://www.altanet.org/MAMT, 

en la secció de publicacions, tots els preus apareixen en pessetes cinc anyus 

després de l’entrada en vigor de l’euro. Però aquest només es un dels erros 

que conté la pàgina del museu. La majoria dels enllaços condueixen al mateix 



lloc on et trobes o a una pàgina d’error. Potser ha arribat l’hora de fer una 

revisió i buscar un disseny més “modern”... 

Més Tarragona, (Tarragona),  núm. 490,  28-02-2006 

 

Redacció, “Antonio Salcedo Miliani. Jaume Solé. L’omnipresència de l’home. 

Cossetània Edicions. Aquest llibre fa un recorregut analític per totes les etapes 

de la seva trajectòria, des dels seus inicis amb el grup d’artistes un Nus, 

passant per totes les seves sèries: Mediterrània, Amazònia, Natura, Paisatges 

del Món, Ignis, Estampes del 90. Homenatge a Sarajevo, Contrastos, Nucli, 

Fecunditat i Abstracció”. 

Públics. La vitrina. Guia cultural de Tarragona. (T arragona), núm. 68, març 

2006 

 

Redacció, “Biblioteca: Jaume Solé. L’omnopresència de l’home. Antonio 

Salcedo i Miliani. Cossetània Edicions, 190 pàg. La presentació del llibre ha 

cincidit amb l’exposició antològica al Museu d’Art Modern de Tarragona i al 

Tinglado 1 del Moll de Costa. El volum està escrit pel professor i crític d’art 

Antonio Salcedo, autor de l’art del segle XX a les comarques de Tarragona, que 

ja és també un llibre imprescindible.” 

Bonart, (Girona), núm. 77,  març 2006 

 

Redacció “La Diputació de Tarragona convoca els premis Tapiró de pintura i 

Julio Antonio d’escultura dins de la Biennal d’Art.” 

Bonart, (Girona), núm. 77,  març 2006 

Redacció, “Jaume Solé retrospectiva pictòrica. Fins el 29 de Gener. El Museu 

d’Art Modern 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 vincular a la lluita 

democràtica, fins els nostres dies.” 

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm. 69, hivern 2006 

 



Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona prepara una 

exposició antològica del desaparegut pintor Josep Icart (Tarragona, 1928-

1985), que va ser professor de l’escola d’Art i Disseny de Tarragona. Per 

aquest motiu s’està treballant en la catalogació de la seva obra, en 

col·laboració directa amb la seva família. Donada l’acceptació de les seves 

pintures, el Museu d’Art Modern fa una crida a tots els interessats per l’art que 

disposin d’obres d’aquest artista perquè es posin en contacte amb el Museu a 

través del telèfon 977 235 032 o del correu electrònic (mamt@altanet.org) i així 

aquestes obres podran ser catalogades i fotografiades”. 

Entitats, la revista de la gent de Tarragona. (Tarr agona), núm. 15,  març 

2006 

 

Redacció, “Exposició “Mar Blanca” de Dolors Puigdemont. Esta instalada en el 

Museu d’Art Modern de Tarragona hasta el día 23 d’abril. La obra de Dolors 

Puigdemont es un canto a la naturaleza y al placer de vivir, de las pequeñas 

cosas, de los cambios que se producen día tras día, siempre iguales, siempre 

cambiantes. Ella es una observadora atenta, paciente, no tiene prisa y disfruta 

de lo que le aporta su medio, el lugar donde vive, el lugar donde trabaja. Esta 

manera de ser y de sentir ha implicado que la fuente de su producción artística 

sea el medio natural. El agua es el tema central de la muestra, agua unida 

naturalmente, al mar, a su cultura, a su Mediterráneo. Parte de este mundo 

particular es el que exhibe en esta muestra que ella ha misma ha denominado 

Mar Blanca. Su producción en general es el resultado de un trabajo paciente, 

meticuloso, en el que el detalle toma gran importancia”. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  17-03-2006  

 

Redacció, “Dolors Puigdemont expone “Mar Blanca” en el Museu d’Art Modern. 

La exposición, centrada en el agua, se podrá visitar hasta el próximo 23 de 

abril. Mar Blanca es una exposición que recoge una serie de trabajos de Dolors 

Puigdemont realizados bajo el denominador común del agua y expresados a 

través de elementos básicos y sencillos que facilitan la comprensión de sus 

obras. El agua es el elemento central de esta exposición, con las 

connotaciones obligadas al mar Mediterráneo y a su cultura. La obrad e Dolors 



Puigdemont, que crea un mundo propio de expresión, es un canto a la 

naturaleza, al placer de vivir y a las pequeñas cosas del día a día.” 

Dari de Tarragona, (Tarragona), 18-03-2006 

 

Natalia Borbones, Primavera Fotográfica a Tarragona. Quinze exposicions 

convertiran la ciutat entre els mesos de abril i juliol en un dels principals 

aparadors fotogràfics del país. U total de quinze exposicions formen el gruix del 

programa Foto Tarragona Primavera 2006, una iniciativa que des de principis 

del mes d’abril i fins ben entrat l’estiu convertirà la ciutat en un dels principals 

aparadors fotogràfics del país. El cicle inclou treballs d’artistes internacionals 

com Cindy Sherman o Christian Boltanski, de mostra de fotògrafs tarragonins 

com Pep Escoda o Lluc Queralt i de propostes i col·lectius de fotògrafs 

històrics, d’artistes, d’arquitectes i d’alumnes de l’escola d’Art i Disseny de 

Tarragona. L’acte central de Foto Tarragona Primavera 2006, tindrà lloc el 28 

d’abril amb un col·loqui sobre el valor testimonial i artístic de la fotografia de 

guerra, en què participaran Joan Fontcuberta i Gervasio Sánchez.” 

El Punt, (Girona),  21-03-2006 

 

Josep Maria Marsal, “Foto Tarragona llega con la Primavera. Tars al 

desparición de la Primavera Fotogràfica de la Generalitat, las entidades de 

Tarragona y un colectivo de artistas toman el relevo organizando quince 

exposiciones, una publicación y un coloquio sobre fotografia.  

Diari de Tarragona, (Tarragona), 21-03-2006 

 

Noemi Albisua, “Aigües de Lli, Dolors Puigdemont exposa la seva Mar Blanca 

al MAMT. Un dels gèneres de roba més delicats i frescos que existeixen, el lli, 

serveix com a base per a les obres de la gironina Dolors Puigdemont. El Museu 

d’Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa alguna de les escultures i 

instal·lacions d’aquesta artista que no té manies per experimentar amb gairebé 

totes les tècniques artístiques: Pintura, dibuix, escultura, fotomuntate i 

videocració, entre d’altres. Sota el títol de Mar Blanca, Puigdemont presenta 

una sèrie de paisatges marins dins els més variats continents.” 

Diari de Tarragona,  (Tarragona), 24-03-2006 

 



Raquel Sánchez Friera, “Dolors Puigdemont en Tarragona. En  los próximos 

meses en la provincia de Tarragona tendremos dos oportunidades de conocer 

el trabajo de la artista Dolors Puigdemont. 

La artista gerundense presenta hasta el próximo 23 de abril la exposición Mar 

Blanca en el Museu d’Art Modern de Tarragona. Y a finales del mismo mes 

inaugurará otra muestra titulada Obertures en la galería Antoni Pinyol de Reus. 

Dolors Puigdemont, nacida en Amer, Girona y licenciada en Bellas Artes en la 

Universidad de Barcelona, expuso en el 2003 en Barcelona, en la galería 

especializada en obra gráfica, Eude, donde ha expuesto en varias ocasiones. 

Este mismo año también expuso en Sant Just Desvern, en Barcelona, donde 

reside actualmente. Asimismo, en el extranjero ha estado presente en varias 

ediciones de ala feria KunstKöln de Colonia, Alemania. Esta multidisciplinar 

artista trabaja tanto con el dibujo como con la pintura, la escultura, las 

instalaciones y, recientemente, también con el vídeo. En todas estas 

disciplinas, el trabajo de Dolors tiene un denominador común, el material textil y 

el papel. La mayoría de sus obras suelen estar realizadas con uno de estos 

materiales. En la exposición de Tarragona el protagonista es el lino, mientras 

que en la de Reus es el papel.” 

Diari de Tarragona. Encuentros, (Tarragona), març 2 006  

 

Redacció, “Bronze Nu” Julio Antonio, una vida d’Escultor.” 

Sortim. Avui (Barcelona), múm. .28,  7 al 13 abril  2006 

 

Redacció, “Una època, un artista: Julio Antonio. Bronze nu. Una vida d’escultor. 

El Museu d’Art Moden ens acosta a les diferents facetes del treball de Julio 

Antonio amb una museografia renovada i, sobretot, una especial atenció al 

Monument als Herois de 1811, que es va col·locar a la via pública el 24 de 

setembre de 1931. La incomprensió de la ciutadania i la manca de decisió de 

les autoritats municipals van fer que l’escultura formada per tres figures nues 

restés durant molt de temps al Museu Arqueològic, on no podia “ferir” la vista 

dels ciutadans. Entre el llegat d’una gran part de l’obra de l’escultor, propietat 

del MAMT, hi ha maquetes prèvies al monument, escultures complementàries, 

documentació epistolar i una col·lecció de fotografies personals de l’època.” 



Públics. Guia cultural de Tarragona., (Tarragona), núm. 69, abril 2006  

 

 

Redacció, Pep Escoda i l’acte efímer, al MAMT. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona presenta una exposició monogràfica del fotògraf tarragoní Pep 

Escoda. Sota el títol “Memòria de l’efímer”, es mostra que no tot l’art que ens 

envolta té caràcter de perdurabilitat; que hi ha facetes del fet artístic que neixen 

per desaparèixer, que viuen per morir en un termini més o menys concret de 

temps.” 

Públics. Guia cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 69, abril 2006  

 

Redacció, “Dolors Puigdemont: “Mar Blanca” L’obra de Dolors Puigdemont és 

un cant a la natura i al plaer de viure. El plaer de les petites coses, dels canvis 

que es produeixen dia rere dia, sempre iguals, sempre canviants. Ella és una 

observadora atenta, pacient, no té presa, vol sentir i gaudir allò que li aporta el 

seu medi, el lloc on viu, e lloc on treballa. Aquesta manera de ser i de sentir ha 

fet que hagi pres com a font de la seva producció artística el medi natural.” 

Bonart, (Girona), núm.78,  març 2006 

 

Josep Maria Marsal, “repaso a Julio Antonio y su obra. El Museu d’Art Modern 

inaugura el sábado una exposición sobre el prestigioso escultor. Dentro de los 

actos conmemorativos del 75 aniversario de la proclamación de la segunda 

República española, el Museu d’Art Modern de la Diputació inaugura este 

sábado 13, la exposición Bronze Nu. Julio Antonio, una vida d’escultor, que 

podrá visitarse hasta el 1 de octubre. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  6-04-2006 

 

Josep Maria Masal, “Aregio apoya el colectivoChar3 en su revindicación. La 

exposición que se enmarca dentro de Foto Tarragona 2006, la muestra de 

fotografías de Pep Escoda recoge algunos de los momentos de creación de 

una obra efímera, en concreto los distintos Cadavre exquís, que se realizaron 

en el Museu d’Art Modern, el Tinglado del Moll de Costa y la Vaqueria, nacidos 

del ingenio de un agitador cultural como Josep Maria Rosselló y en los que 



participaron más de 80 artistas, como recordó la director del Museu d’Art, Rosa 

Ricomà.” 

Diari de Tarragona,  (Tarragona), 28-04-2006 

 

Olga Sánchez Friera, Monumento a los Héroes de 1811. La exposición que 

acoge estos días el Museu d’Art Modern de Tarragona pretende cambiar la 

visión que todos tenemos del Monumneto a los Héroes de 1811, realizado por 

el escultor Julio Antonio (Mora de Ebro, 1889-Madrid, 1919) y colocado hace 75 

años en la Rambla Nova de Tarragona. 

Encontrarse con el Monumento a los Héroes de 1811 supone un acercamiento 

a la figura de Julio Antonio, uno de nuestros escultores de la primera mitad de 

sglo XX.” 

Diari de Tarragona. Encuentros, (Diari de Tarragona ), abril 2006  

 

Redacció, “El MAMT acull les III Jornades de Pedagogía de l’Art i Museus. Les 

jornades estan dedicades a la didáctica del patrimoni artístic. Organitzades per 

la Diputació de Tarragona en col·laboració amb la URV, reuneixen experts del 

món universitari en àrees del coneixement i responsables de departaments 

pedagògics dels museus d’art al Museu d’Art Modern de Tarragona, on es 

desenvolupen els  treballs fins el 3 de maig.” 

El Punt, (Girona), 30-04-2006 

 

Redacció, “Demà, inauguració i presentació del llibre “Bronze Nu”, demà 

sissabte, a partir de la una del migdia, es realitzarà l’acte inaugural de 

l’exposició i la posterior presentació del llibre Bronze Un, Julio Antonio, una vida 

d’escultor. La cita es durà a terme al Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona.” 

Més Tarragona, (Tarragona), 7-04-2006 

 

Redacció, El Museu d’Art Modern inicia con Julio Antonio su nuevo proyecto 

museográfico. Una exposición recuerda los 75 años del Monumento als Herios 

de 1811 lleva en la Rambla. El Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona presentó ayer la primera fase de su nuevo proyecto museográfico, 

coincidiendo con la celebración del trigésimo aniversario de la inauguración del 



centro. Esta primera fase se concreta en la exposición Bronze Un, Julio Antonio 

una vida d’escultor en donde se presenta la obra de este genial artista 

tarraconense.” 

Diari de Tarragona, (Traragona), 8-04-2006 

 

Carina Filella, “Julio Antonio obre una nova etapa al MAMT. El Museu d’Art 

Modern de Tarragona obre un ou espai per a l’obra de Julio Antonio. Coincidint 

amb el 75 aniversari de la instal·lació del monument dels despullats a la 

Rambla i amb  30 anys del museu. El mateix any de la proclamació de la II 

República, el 1931, es va instal·lar a la rambla nova de Tarragona l’escultora de 

Julio Antonio monument als Herois de 1811, una obra que no va ser exempta 

de polèmica pel pudor de mots tarragonins pel fet que s’exhibissin a la via 

pública aquest grup de figures nues. Ara, coincidint amb el doble 75è aniversari 

i també quan el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona celebra els 

trenta anys de la seva creació, s’ha habilitat un nou espai museogràfic dedicat 

a la figura de Julio Antonio i la seva obra més emblemàtica. No en va, el 

conjunt de les escultures de Julio Antonio és la col·lecció més important de què 

disposa el MAMT “i la que dóna una projecció nacional i internacional a  

aquesta institució”. 

El Punt, (Girona),  8-04-2006 

 

Redacció, “Tarragona, Museu d’Art Modern. Las esculturas y las pinturas de 

Lomarti que se vieron en Tarragona tienen una relación cercana almundo del 

còmic, pero con un valor añadido: su carga crítica. Ninguna de sus obras no 

nos dejan indierentes, porque el autor se ha encargado de dotarlas de un 

mensaje que está en relación con nuestra vida moderna. Otro de los trazos 

distintivos de este trabajo es el color, colores llenos de vida,y, según elpropio 

autor, colores que vaijan en forma de vida”. 

Revistart, revista de las artes, ( Barcelona), nº 1 06,  2006 

 

Antonio salcedo, “procés interromput. El fotògraf Pep Escoda presenta la seva 

mirada i reintrepretació de les tres exposicions que es van realitzar a Tarragona 

sobre el “cadàver exquisits”.  



El Punt, (Girona),  2-05-2006 

 

Redacció, “La ganadora del premio Julio Antonio de escultura del 2004 expone 

en el Museu d’Art. Ester Ferrando ha ido trabajando durante un año de montaje 

de esta exposición, que no deja indiferente al espectador, ya que, como señala 

la propia artista, su obra creativa es una provocación que pretende que el 

espectador reflexione sobre algunos aspectos de la vida cotidiana.  

Diari de Tarragona, (Tarragona),  13-05-2006 

 

 

 

Isaac Albesa, “Lo efímero llega al museo. El Museu d’Art Modern de Tarragona 

ofrece hasta el 25 de junio la exposición de fotografías de Pep escoda “La 

memòria de l’Efímer”, donde recoge lo que fue el proyecto “Cadavers exquisits” 

en que ochenta artistas participaron durante 2 años. Se trata de una selección 

fotográfica de algunas de las exposiciones del proyecto “Cadaver exquisits” que 

se realizó en varios espacios de Tarragona durante los años 2004 y 2005. En la 

inauguración de la exposición, que va acompañada de un libro con todo el 

material, el artista Josep Maria Rosselló realizó una pequeña performance.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 21-05-2006 

 

Antonio Salcedo, “La fragilitat de la existència. L’aigua la dutxa i el lavabo 

nodreixen les escultures i les instal·lacions d’Ester Ferrando. Aquest espai o 

aquesta actuació particularment personal i  íntima s’ha convertit en el centre de 

la seva reflexió i de la seva recerca com a creadora. La instal·lació que 

presenta al Museu d’Art Modern de Tarragona s’estructura en dues parts 

plenament diferenciades. En la primera sala, el lavabo s’ha transformat en un 

espai compartit, sense deixar de tenir el caràcter íntim. Un espai amb tres 

banyeres, ple de referents i d’al·lusions. La llum tènue de l’ambientació, les 

banyeres, plenes de bombolles de cristall, que deixen passar la llum vermella, 

la intercomunicació que s’estableix entre elles, fa que les connotacions siguin 

molt diverses. Hi ha en aquesta primera sala part del discurs una sensació 

d’alegria, de plaer sensual, de cossos acariciats per l’aigua i per les bombolles. 

La segona part és el silenci. Una meditació en el pas de la vida a la mort, entre 



l’inici i el final. No sé pas si aquesta és la idea de l’autora, si més no, és la que 

jo puc percebre. Al fons de l’espai rectangular tenim una banyera blanca 

translúcida col·locada sobre un paviment que recorda una creu. Al fons hi ha 

una gran fotografia on veiem un fragment del cos d’una nena que s’està 

dutxant. És cert, és una imatge fresca i tendra, però als seus peus hi ha la 

banyera de la qual sembla que emergeix una figura representada per un rostre i 

una mà fets amb sabó, un material fràgil, com la mateixa vida. És de 

plantejament de caire filosòfic sobre la nostra existència, sobre el plaer i la 

mort.” 

El Punt, (Girona), 23-05-2006 

 

Noemí Albisua, “Cop d’ull a la intimitat. El Museu d’Art Modern de Tarragona 

esposa instal·lacions d’Ester Ferrando. L’indret de màxima intimitat de les 

persones és, sense cap mena de dubte, el bany. És un lloc on ens aïllem de la 

resta de la humanitat i on no voldríem que ningú ens veiés. No només pel que 

allà es fa, les evidents necessitats fisiològiques i les qüestions d’higiene, sinó 

perquè és el nostre espai. L’escultora reusenca Ester Ferrando presenta al 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona quatre peces de la seva 

col·lecció: De cos absent i altres restes orgàniques on podem veure, 

precisament, part d’aquest espai íntim. L’artista se centra en la banyera, que 

sembla haver entrat en desús, i allà compon diverses formes que ens recorden 

les bombolles de sabó flotant en una aigua cristal·lina. En una altra sala podem 

veure una altra banyera sobre una plataforma, d’on sorgeixen, com si de 

puntes d’iceberg es tractessin, el rostre i part d’una mà humana. De fons, una 

enorme fotografia detallada del tors d’una noia ensabonada. Aquestes obres 

formen part del treball posterior a l’atorgament del XXXII Premi Julio Antonio de 

la Biennal d’Art 2004. La’utora va estar treballant durant un any en el muntatge 

d’aquesta  exposició, que pretén ser una provocació per l’espectador, per tal 

que reflexioni sobre alguns aspectes de la vida quotidiana. L’obra entorn dels 

espais privats de l’individu és una constant en la producció escultòrica i 

d’instal·lacions de la reusenca.” 

El Punt, (Girona), 26-05-2006 

 



Redacció, “Una cambra de bany, al MAMT. Al  Museu d’Art Modern, des del 

finestra del carrer de Santa Anna es convida l’espectador a convertir-se en un 

voyeur de la instal·lació proposada per Ester Ferrando, guanyadora del Premi 

Julio Antonio d’escultura de la Biennal d’Art 2004. L’espai esdevé una cambra 

de bany on ho habiten elements sanitaris que vetllen silenciosos els  arguments 

que els  humanitzen. Un recorregut de llums, formes i de textures que porta a 

reflexionar sobre aquells objectes quotidians que ens envolten. De cos absent i 

altres restes orgàniques fins el 25 de juny” 

Públics, guia cultural de Tarragona,  (Tarragona), núm. 71,  juny 2006 

 

Redacció, “últimes propostes de Foto Tarragona. Al Museu d’Art Modern, Pep 

escoda exposa sota el títol “La memòria de l’efímer”, un treball  documental 

basat en les exposicions sobre el cadavre exquis” 

Públics, guia cultural de Tarragona, (Traragona), n úm. 71,  juny 2006 

 

Redacció, “Ester Ferrando: “De cos absent i altres restes orgàniques” L’artista 

proposa una intal·lació en un espai expositiu que transmuta el seu aspecte per 

aparèixer sota l’aparença  d’una cambra de bany on hi habiten diversos 

elements sanitaris que vetllen silenciosos els  arguments que els  humanitzen.” 

Bonart, (Girona),  núm. 80,  juny 2006 

 

Redacció, “La memòria de l’efímer”, de Pep Escoda, s’exposa  al Museu d’Art 

Modern de Tarragona.  Tot just entrant el 2005, va tenir lloc la mostra Cadàver 

& Grafit, que va aconseguir convertir el Tinglado 1 del Port de Tarragona en un 

espai de creació interdisciplinària. Més enllà de la creació plàstica, aquest cop 

vinculada estretament al grafit i a la no-identificació dels seus autors, es vam 

fer altres actuacions com la possibilitat que tot el públic participés en 

l’elaboració d’un gran grafit”. 

Bonart (Girona),  núm. 80, juny 2006 

 

Raquel Sánchez Friera, “Contenedores de rastros. La joven artista reusense 

Ester Ferrando ha recreado en la sala pequeña del Museu d’Art Modern de 

Tarragona una enorme sala de baño titulada de Cos absent i altres restes 

orgàniques. Ester Ferrando (Reus, 1972) estudió en la escuela Massana y en 



la facultad de Bellas Artes de Barcelona.  La exposición del museo consiste en 

un sala de baño cuyo mobiliario ínico son bañeras. Tres están ubicadas en la 

primera sala, y forman la obra De cos absent (2006). Y la última la 

encontramos en la sala del fondo junto con una gran fotografía pegada en la 

pared, de una espalda enjabonándose. Todo ello forman la obra sabons (2006). 

En esta muestra uno tiene l aimpresion de adentrarse enun mundo íntimo 

ajeno. Las tres bañeras de la primera instalación, De Cos absent, son rojas y 

están llenas de bolas de cristal podría ser la de unas burbujas, obedeciendo en 

este caso a una voluntad de dar cuerpo a lo etéreo para inmortalizar el 

momento. La única luz que hay en la sala procede del interior de las tres 

bañeras, con lo que el ambiente es reservado y algo inquietante.” 

Diari de Tarragona. Encuentros, núm.  27, 2006  

 

 

 

 

 

Redacció, “Bronze nu. Julio Antonio, una vida d’escultor. Del 8 d’abril a l’1 

d’octubre de 2008. Proposta que permet al museu mostrar diverses facetes del 

treball de Julio Antonio amb una museografia renovada, i a més fer que els 

visitants coneguin el Monument als Herois de 1811, que ret homenatge als 

defensors del setge de la ciutat per les tropes napoleòniques. La mostra pretén 

posar en valor la relació entre l’art i la societat amb qui conviu, quan es 

compleixen 75 anys de la seva ubicació a la via pública, col·locació propiciada 

per l’adveniment d’un model d’actuació política gràcies ala proclamació de la II 

república, després d’un llarg període de temps d’incomprensió de part de la 

ciutadania tarragonina i de manca de decisió de les autoritats municipals,”  

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 70,  primavera  2006 

 

Redacció, Pep Escoda. La Memòria de l’Efímer – Fotografia. Del 27 d’abril al 

25 de juny. No tot l’art té caràcter de perdurabilitat; hi ha facetes del fet artístic 

que neixen per desaparèixer, viuen per morir en un termini mes o menys 

concret de temps. Pep Escoda, en aquesta exposició, ens presenta un treball 

documental entorn de dues facetes singulars de la creació artística: la coautoria 



i l’acte efímer. Les seves imatges recullen les distintes exposicions que al llarg 

de l’any 2004 es van fer sobre el cadavre exquis, com a fet propi del 

surrealisme en l’any de la seva commemoració, i en especial la que es platejà 

amb caràcter de grafitti, de la qual podem veure tant el procés creatiu com el de 

la seva destrucció.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 70, primavera 2006 

 

Redacció, “Ester Ferrando. De cos absent i altres restes orgàniques. Dfe l’11 

de maig  al 25 de juny. Al Museu d’Art Modern de Tarragona, des del finestral 

del carrer Santa Anna, es convida a l’espectador a convertir-se en un voyeur de 

la instal·lació proposada per l’artista. L’espai expositiu  esdevé una cambra de 

bany on habiten elements sanitaris que vetllen  silenciosos els arguments que 

els humanitzen. Un  recorregut de llum, formes, i de textures que porta a 

reflexionar sobre aquells objectes quotidians que ens envolten.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 70, primavera 2006 

 

 

 

Antonio Salcedo, “La obra de Dolors Puigdemont es un canto a la naturaleza y 

al placer de vivir. El placer de las pequeñas cosas, de los cambios que se 

producen día tras día, siempre iguales, siempre cambiantes. Ella es una 

observadora atenta, paciente no tiene prisa, quiere sentir y gozar aquello que le 

aporta su medio, el lugar donde vive, el lugar donde trabaja. Esta manera de 

ser y de sentir ha hecho que haya tomado como fuente de su producción 

artística el medio natural.” 

Revistart. Revista de las artes, (Barcelona),  núm.  107, 2006 

 

Redacció, “El celler de Clos de l’Obac de Gratallops exposa l’obra del pintor 

Icart. Dues dècades després de la mort, la Diputació de Tarragona organitza un 

seguit d’exposicions del pintor del pintor Josep Icart (Tarragona 1928-1985). El 

celler Clos de l’Obac de Gratallops és el marc de la primera d’aquestes 

mostres, sota el títol  Icart/Horizonts/Priorat.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 24 juny de 2006 

 



Redacció, “Música a l’entorn de l’exposició “L’art de l’efímer”, de Pep Escoda, al 

Museu d’Art Modern de Tarragona.  El Museu d’Art Modern de Tarragona va 

acollir el passat 30 de maig al tercera trobada “L’Art en la recerca”, 

protagonitzada per alumnes de l’IES Gaudí de Reus i de l’IES Martí Franquès 

de Tarragona. La trobada vaconstra de dues parts: una visita pedagògica al 

Museu a càrrec de Marisa Suárez, responsable del Servei Pedagògic d’aquesta 

institució, i d’un concert a càrrec dels alumnes relacionant amb qualsevol 

manifestació artística exposada al Museu.” 

Entitats, la revista de la gent de Tarragona, (Tarr agona), núm. 19 , juliol 

2006 

 

Redacció, El pintor tarragoní Josep Icart retorna amb força després de més de 

vint anys del a seva mort. Després de dues dècades en què la prolífica obra de 

Josep Icart ha estat oculta al gran públic, hi havia una certa expectació per 

veure-la i descobrir-la de nou. “Icart Horizonts Priorat” és una extraordinària 

exposició al Celler Clos d’Obac que representa una oportunitat única per als 

manats de les arts i per als coneixedors de l’obra de Josep Icart. Unes 350 

persones, la majoria procedents de Tarragona, van assistir a la inauguració a 

Gratallops. El proper setembre hi haurà una antològica al Museu d’Art Modern.”  

Entitats, la revista de la gent de Tarragona, (Tarr agona), núm. 19, juliol 

2006 

 

Carina Filella, “L’escultor Javier Muro i el pintor Kribi Heral guanyen la Biennal 

d’Art 2006 de Tarragona. El Museu d’Art Modern exposa fins al 27 d’agost les 

obres seleccionades. L’escultor navarrès Javier Muro i el pintor alacantí Kribi 

Heral han estat els guanyadors de la Biennal d’Art de Tarragona. La seva obra, 

i la resta de les seleccionades, es poden veure des d’ahir al Museu d’Art 

Modern. El jurat també ha reconegut l’obra de tres tarragonins, Rufino Mesa, 

Lídia Pérez i Àngel Pomerol. 

El Punt, (Girona), 7-07-2006 

 

S. Miranda, “Un artista de Pamplona i un alacantí guanyen la Biennal d’Art de 

Tarragona. Les obres seleccionades pel jurat s’exposen des d’avui al Museu 

d’Art Modern de la ciutat. Javier Muro (Pamplon,a 1968) ha rebut el XXXIII 



Premi Julio Antonio d’Escultura i Kribi Heral (Alacant, 1967), el XXXV Premi 

Tapiró de Pintura; tots dos guardons formen la Biennal d’Art de Tarragona. 

Entre els seleccionats hi ha artistes locals com Rufino Mesa o Lídia Pérez. 

Més Tarragona, (Tarragona),  07-07-2006 

 

Redacció, “Javier Muro i Kribi Heral guanyen la Biennal d’Art 2006 de 

Tarragona. Al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona es podran 

veure les obres seleccionades i les guanyadores de la Biennal d’Art 2006, fins 

el pròxim 27 d’agost. L’escultor navarrès Javier Muro ha guanyat el premi Julio 

Antonio d’escultura amb l’obra Summer. El pintor alacantí Kribi Heral ha 

guanyat el premi Tapiró amb l’obra Situació-reacció. A més, en aquesta edició 

s’han otorgat dos accèssits, un a l’artista reusenca Lídia Pérez, per  Be a good 

girl i un altre artista tarragoní Àngel Pomerol. El jurat de la Biennal ha otorgat 

una menció honorífica a l’obra de Rufino Mesa Caixa Oberta. Esl gunayadors 

de les dues categories rebran un premi econòmic de 6.000 euros, i a més, la 

possibilitat de realitzar una exposició individual al mateix Museu d’Art Modern. 

El Punt, (Girona),  9-07-2006 

 

Albert Macaya, “Diversitat de llenguatges. A la Biennal d’Art de Tarragona hi ha 

un cert predomini de les peces marcades per la ironia. És difícil sintetitzar en 

poques línies una mostra tan diversa com una biennal d’art. Voldria eludir 

l’avorrit debat sobre la vigència de les biennals concurs, que tampoc podem 

plantejar aquí en tota la seva complexitat. Si ens centrem en l’edició d’enguany, 

potser el tret més destacat del conjunt de les obres és la diversitat de 

llenguatges, tot i que hi ha un cert predomini de les peces marcades per la 

ironia. Un bon nombre d’obres –començant per algunes de les premiades-  

mostren imatges desenfadades, coloristes, divertides, que trenquen amb la 

sacralitat de l’art i es vinculen a l’hrència del por art. Podem destacar en 

aquesta línia, l’obra: Summer, del navarrès Javier Muro, dues espaterrants 

hamaques ocupades per sengles conills farcits de caramels de coloraines. No 

queda enrere l’obra guanyadora de l’accèssit, Be a good girl, de Lídia Pérez. El 

to ingenu i Kitsch  de l’escenari poblat de nens Bambi i flors de plàstic que ens 

presenta es veu dramàticament interromput quan s’apaga el llum i apareix un 

inquietant escrit a la paret. Situació e Kribo Heral, (XXXV premi Tapiró) no és 



del tot aliena a aquesta herència pop a què he estat fent referència; però, en 

aquest cas, trobem menys d’ironia i més d’amalgama de llenguatges 

d’apropiació d’imatges i de capes de lectura. També en pintura, l’accèssit, S/T, 

d’Àngel Pomerol, ve marcat, com és habitual en els últims treballs d’aquest 

artista,  per la intel·ligència i la subtilesa. Si he parlat d’un cert predomini del to 

irònic i desenfadat en els treballs seleccionats, no puc deixar d’esmentar un 

excel·lent contrapunt: Caixa Oberta, de Rufino Mesa , que és una obra greu, 

austera, però subtil, poètica i mot més rica en contingut que alguna andròmina 

o altra deliberadament banal i (diuen) divertida. 

El Punt,  (Girona), 11-07-2006 

 

Redacció, “Notícies: La Biennal d’Art 2006, convocada per la Diputació de 

Tarragona, ja té guanyadors” 

Diputació de Tarragona, Notícies. (Tarragona) 11-07 -2006 

 

Redacció, “Arriba la Biennal 2006. El 6 de juliol comença una nova edició de la 

Biennal d’Art que cada dos anys organitza el Museu d’Art Modern de 

Tarragona. 

L’edició enguany ha tingut dos clars protagonistes: Javier Muro, que amb la 

seva obra Summer ha obtingut el XXXIII Premi Julio Antonio d’Escultura, i Kribi 

Heral, que  guanyat el XXXV Premi Tapiró de Pintura amb Situació-reacció. Les 

dues obres es poden observar a la fotografia de la dreta.  

Les mencions honorífiques d’enguany han recaigut en Rufino Mesa per la seva 

obra Caixa Oberta i José Medina Galeote per Tables Rases. Lídia Pérez i 

Àngel Pomerol, amb les seves respectives obres, Be a good girl i S/T, han estat 

guardonats en la categoria  d’accèssits de la Biennal d’Art”. 

Públics, guia cultural de Tarragona,  (Tarragona),  núm. 72,  juliol-agost 

2006 

 

Redacció, “El retorn de l‘obra d’Icart. Josep Icart va ser i és un dels artistes més 

destacats del Camp de Tarragona. Molts el van considerar un artista profund i 

significatiu, massa desconegut per a la transcendència que té la seva obra. 

Precisament ara, aquells que no hagin tingut oportunitat de conèixer l’obra 

d’Icart trobaran l’ocasió de fer-ho a “Icart. Horizonts/Priorat”, una exposició 



organitzada per la Diputació de Tarragona a través del Museu d’Art Modern 

juntament amb la família del pintor. 

L’exposició, que es podrà veure a Gratallops, aplega un seguit de quadres 

relacionats amb la comarca, un lloc adient per exposar l’abstracció d’uns 

paisatges de la terra del vi, dels horizonts il·luminats i plens de solitud que 

s’entreveuen en el traç audaç d’Icart.” 

Públics, guia cultural de Tarragona,  (Tarragona),  núm 72 , juliol-agost 

2006 

 

Redacció, “La mamòria de l’efímer. Pep Escoda, Diputació de Tarragona i 

Museu d’Art Modern de Tarragona, 180 pàgines. 

El catàleg s’emmarca en el cicle d’exposicions FotoTarragona 2006, hereva de 

la Primavera Fotogràfica iniciada en 1984. L’exposició presentada al Museu 

d’Art Modern de Tarragona convida a reflexionar sobre el fet artístic que neix 

per desaparèixer, en el qual preval la coautoria per damunt de la personalitat 

de cada artista. Escoda fa un recull fotogràfic, més enllà de la visió documental, 

de l’acció que just entrant al 2005 va tenir lloc all Tinglado 1 del Port de 

Tarragona. La mostra Cadàver & grafit va permetre que tot el públic participés 

en l’elaboració d’un gran grafit. Aquesta darrera exposició, com gairebé totes, 

tenia una mort anunciada però per tal de transmetre al memòria de l’efímer Pep 

Escoda va esdevenir un relator d’aquests fets. La seva camera va ser la 

transmissora d’aquella experiència i gràcies al seu acurat treball documental 

avui es mostren  un seguit d’imatges que són autèntiques narracions visual que 

elaboren un mestissatge entre la creació i la documentació.” 

Bonart, (Girona),  núm. 81,  juliol 2006 

 

Màrius Domingo, “Biennal de Tarragona: 2006 Ironia, Crítica i Joventut, en les 

edicions33 i 35 dels premis d’escultura i pintura. Com cada dos anys, la 

Diputació i el Museu d’Art Modern de Tarragona han convocat els premis 

Tapiró de Pintura i Julio Antonio d’escultura en el marc de la Biennal d’Art 2006, 

amb l’objectiu de fomentar la creació i la recerca en els camps de la pintura i 

l’escultura. Enguany, la Biennal arriba amb una especial aposta pels artistes 

joves obres que suposen una renovació del gènere, tant pel que fa a l’apartat 

tècnic com al temàtic, amb un fort component d’ironia crítica. 



La mostra de les obres seleccionades i els guanyadors romandrà al Museu 

d’Art Modern de Tarragona fins el 27 d’agost.” 

Bonart, (Girona),  núm. 81,  juliol 2006 

 

Òscar Meseguer, “La reintrepretación de Julio Antonio. Amb motiu del 75è 

aniversari de la Segona República, que va permetre l’exposició pública i el 

posterior reconeixement de l’ara popular monument als despullats de l’escultor 

Julio Antonio, el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) ha reinterpretat el 

seu fons permanent d’obres de l’autor de Móra d’Ebre per donar-lo a conèixer a 

través d’una mostra més didàctica.” 

El Temps, (València),  núm. 1152, 11-07-2006 

 

Redacció, “Los premios de la Biennal. Hasta el 27 de agosto, se pueden 

contemplar en el Museu d’Art Modern de Tarragona las obras seleccionadas y 

las premiadas en la Biennal d’Art 2006 convocada por la Diputación. Se trata 

de una veintena de obras escogidas en las dos categorías del premio: el 33 

Julio Antonio de escultura y el 35 Tapiró de pintura”. 

Diari de Tarragona, Diari al Sol, (Tarragona), 18-0 7-2006 

 

Raül Magí, “El Museu Diocesà aplega en una exposició l’herència d’Eugeni 

d’Ors. Homenatge a La Ben Plantada en el centenari del moviment noucentista. 

El Museu Diocesà de Barcelona celebra el centenari del Noucentisme amb una 

àmplia mirada a aquest moviment cultural de principis de segle XX que va tenir 

un dels seus pilars en  l’ideal femení de la Ben Plantada que va propugnar 

Eugeni d’Ors. L’exposició ofereix més de 150 representacions femenines 

d’artiste destacats com ara Cézanne, Maillol, Matisse, Picasso, Dalí i Miró, 

entre molts altres, i es presenta per primera vegada al col·lecció privada 

d’Eugeni d’Ors. Josep Bracons, president de l’Associació Catalana de Crítics 

d’Art, ha comissariat La Ben Plantada (El Noucentisme 192006-2006), 

exposició patrocinada per Bancaja. La mostra es podrà visitar fins a l’1 

d’octubre; el 5 d’octubre al 5 de novembre serà al Museu d’Art Modern de 

Tarragona, i del 9 de novembre al 10 de desembre, al Museo Nicanor Piñole de 

Gijón.” 



El Punt, (Girona), 25-07-2006 

 

X. Grau, “Todo un siglo de Noucentisme. El Museo Diocesano de Barcelona 

muestra la colección privada de Eugenio d’Ors y recupera el ideal femenino en 

La Ben Plantada.. La muestra se organiza coincidiendo con el centenario de la 

muerte de Paul Cézanne en 192006, año en el se publicó el Glosario de d’Ors, 

considerando el punto de partida del Noucentisme. En la exposición hay más 

de 150 representaciones femeninas de artistas de la talla de Cézanne, 

Salvador Dalí. Joan Miró, Matisse y Picasso, que derteminaron la nueva 

orientación del arte contemporáneo. El ámbito introductorio de la exposición 

reserva un espacio significativo a elementos del entorno personal y artístico 

d’Eugeni d’Ors. Se puede ver una cartas del escritor y filósofo al poeta Joan 

Maragall o un ejemplar del ensayo Religio est libertas. En distintas zonas de la 

muestra se presentan obras que pertenecen a la colección particular D’Ors. 

Destacan piezas de Torres García, Joaquim Sunyer e Ismael Smith, así como 

un ángel custodio de Frederic Marès, por el que siempre tuvo un gran aprecio. 

La exposición reúne una selección de obras de pintura, escultura y artes 

decorativas que muestran la evolución y diversificación del arte noucentista. La 

escultura noucentista ofrece un amplio abanico de Venus entre las que 

sobresalen las de Fedreric Marès y Julio Antonio”. 

La Gaceta del Fin de Semana , (Barcelona), 29-30 ju liol  2006 

 

Josep Maria Rosselló, “Josep Icart en el Priorat. Un predente de la exposición 

antológica que podremos ver en el otoño en el Museu d’Art Modern de la 

Diputació. Un encuentro de más de doscientas personas entre los que se 

encontraban familiares, amigos, artistas, fieles al personaje, al maestro, al ser 

humano que se esconde detrás de todo artista. Fue una gozosa velada con 

música del Xavier Pie encaramado sobre las tinajas metálicas del séller, 

tocando un conjunto de piezas titulado Colors per a un saxo, la proyección del 

vídeo de gran formato del director Joseph Maria Pagès Colors de l’Icart, sobre 

fons d’inox, y las imágenes prioratinas del fotógrafo Rafael López-Monné.” 

Diari de Tarragona, Diari al Sol, (Tarragona),  17- 08-2006 

 



Ricard Mas, “La Ben Plantada d’Eugeni d’Ors va ser el model femení del 

Noucentisme, que ara es rememora en una exposició a Barcelona. La Pia 

Almoina –ironies del destí- rememora ara aquests fets mitjançant una exposició 

que uneix Noucentisme, feminitat i aventura orsianes amb un ampli ventall de 

peces que paga la pena visitar ni que sigui per admirar nombroses obres 

inèdites d’un dels moments sens dubte més gloriosos del nostre art.”  

Avui, Cultura i espectacles, (Barcelona),  22-08-20 06 

 

Redacció, “Bronze nu. Julio Antonio, una vida d’escultor. Del 8 d’abril a l’1 

d’octubre de 2008. Proposta que permet al museu mostrar diverses facetes del 

treball de Julio Antonio amb una museografia renovada, i a més fer que els 

visitants coneguin el Monument als Herois de 1811, que ret homenatge als 

defensors del setge de la ciutat per les tropes napoleòniques. La mostra pretén 

posar en valor la relació entre l’art i la societat amb qui conviu, quan es 

compleixen 75 anys de la seva ubicació a la via pública, col·locació propiciada 

per l’adveniment d’un model d’actuació política gràcies ala proclamació de la II 

república, després d’un llarg període de temps d’incomprensió de part de la 

ciutadania tarragonina i de manca de decisió de les autoritats municipals.”  

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 71, estiu 2006  

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern ens descobreix l’obra de Josep Icart. 

Després de més de vint anys, d’ença de la seva sobtada desaparició, no hi 

havia hagut cap exposició d’aquest artista tarragoní perquè la seva prolífica 

producció no estava degudament catalogada, Ara, gràcies, al Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona, que ha inventariat diligentment tota l’obra 

d’Icart, aquest torna  a estar a la llum. En un breu espai de temps podem 

contemplar dues exposicions gairebé seguides. L’exposició Icart. 

Horizonts/Priorat, que encara es pot veure al Celler Clos de l’Obac a Gratallops 

fins el 31 d’agost, obre pas a l’Antològica que contemplarem al Museu d’Art 

Modern de Tarragona entre els dies 15 de setembre al 22 d’octubre. La 

comissaria de l’exposició és la crítica d’art Raquel Medina, que també és 

l’autora del text del llibre catàleg que el Museu d’art Modern edita per aquesta 

ocasió”. 



Entitats, la revista de la gent de Tarragona, (Tarr agona),  núm.. 20, agost-

setembre 2006 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern ens descobreix l’obra de Josep Icart. 

Després de més de vint anys, d’ençà de la seva sobtada desaparició, no hi 

havia hagut cap exposició d’aquest artista tarragoní perquè la seva prolífica 

producció no estava degudament catalogada. Ara, gràcies al Museu d’Art 

Modern de  la Diputació de Tarragona, que ha inventariat diligentment tota 

l’obra d’Icart, aquesta torna a estar a la llum. “ 

Entitats, la revista de la gent de Tarragona, (Tarr agona), núm. 20,  agost-

setembre 2006 

 

N. Muñoz, “Una exposición repasa la febril vida creativa de Icart. Al menos un 

año tomó la selección de las obras que componen la exposición Josep Icart 

(1928-1985) que se inauguró ayer en el Museu d’Art Modern de Tarragona. “ 

No ha sido un tarea fácil”, comenta Raquel Medina, comisaría de la exposición, 

quien explica que “el artista tarraconense pintaba de manera febril, por lo que la 

familia contaba con cientos de cuadros que no tenían ni fecha ni título”. Al final, 

ya pueden verse en el museo un medio centenar de obras representativas de 

dos grandes épocas del artista, la primera etapa, la Fosca” y la segunda, 

correspondiente a sus últimos 10 años de vida” 

Diari  de Tarragona, (Tarragona), 16-09-2006 

 

Carina Filella, “Retorn a la llum pública de l’obra d’Icart. Després de catalogar la 

seva obra, el Museu d’Art Modern de Tarragona inaugura una exposició amb 

les seves creacions.  Gran admirador de la natura Josep Icart “tenia una 

percepció especial dels olors, dels colors, dels brogits”, segons diu la crítica 

d’art Raquel Medina al catàleg que ha editat la Diputació. Un bon pretext per fer 

servir el color són els quadres que va fer inspirats en el Camp de Tarragona, i 

també els de les seves estades a Prades, primer, i a Cornudella, després, on 

va instal·lar el seu estudi. Icart va trencar amb el convencionalisme de figuratiu 

lliurant-se de ple a l’abstracció del paisatge per la via del color. D’aquesta 

passió per la natura i pel color se’n pot veure una bona mostrar en l’exposició 

que des d’ahir es pot veure al Museu d’Art de la Diputació.” 



El Punt, (Girona), 16-09-2006 

 

Redacció, “L’Obra pictòrica de Josep Icart, al Museu d’Art Modern. Amb el títol 

de Josep Icart (1928-1985) el Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona mostra una cinquantena d’obres del pintor tarragoní, quan es 

compleixen vint anys de la seva mort. L’exposició recorre els seves dues grans 

èpoques artístiques, la primera “la fosca” i la segona, que correspon als seus 

últims deu anys de vida, en què va practicar la pintura abstracta i també 

realista.”  

El Punt,  (Girona), 24-09-2006 

 

Olga Sánchez Friera, “Paisajes tarraconenses. Coincidiendo con el final de la 

exposición de esta última edición de los premios Tapiró, que concede el Museu 

d’art Modern de Tarragona, este mismo centro junto con la Diputación 

Provincial dedica estas fechas una importante retrospectiva a la obra de un 

gran artista tarraconense, Josep Icart (1928-1985), también ganador del mismo 

Premio hace ya muchos años. La exposición es un recorrido por la obra de este 

artista poco conocido por el público, todavía hoy, veinte años después de su 

muerte.” 

Diari de Tarragona. Encuentros arte, (Tarragona),  29-09-2006 

 

Antonio Salcedo, “L’essència del paisatge. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona presenta una mostra antològica del pintor Josep Icart. 

L’estructuració i les formes utilitzades, com una mena de conglomerats, ens 

remeten a l’interior de la terra. A poc a poc, la línia de l’horitzó o la línia de mar 

es va fent present, mentre que la seva paleta es va aclarint. També les formes 

perden definició, com si d’hagués produït una explosió i la llum aparegués al 

seu interior”. 

El Punt, (Girona), 03-10-2006 

 

Redacció, “Bronze Nu, Julio Antonio, una vida d’escultor. La proposta mostra 

diverses facetes del treball de l’escultor Julio Antonio en la seva obra 

Monument als Herois de 1811, realitzada el 1911 per tald e retre homenatge als 

defensors dels setge de Tarragona per les tropes napoleòniques”. 



El Temps d’Art. (València), núm. 27,  setembre-octu bre 2006 

 

Norián Muñoz, “Recorrido por la historia del Noucentisme. Ayer se inauguró en 

el Museu d’Art Modern de Tarragona la Ben Plantada (El Noucentisme 192006-

2006). Un paseo, a través de 160 piezas, por este movimiento cultural de 

profundo calado en Catalunya de principios del siglo XX. La muestra de gran 

valor didáctico, servirá también como excusa para una serie de actividades que 

permitirán conocer mejor este movimiento. Además un video de 3 minutos, que 

acompaña la muestra, el visitante podrá acudir a alguna vista guiada. También 

se han programado actividades para escuelas, para las cuales ya se ha editado 

un dossier pedagógico. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de 

noviembre, está patrocinada por Banjaca y permanecerá abierta hasta el 5 de 

noviembre.”  

Diari de Tarragona, (Tarragona), 06-10-2006 

 

N.B./R.M. “El Museu d’Art Modern de Tarragona aplega en uns exposició 

l’herència D’Ors. L’ideal femení del noucentisme. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona presenta, fins el 5 de novembre, L aben Plantada (El Noucentisme 

192006-2006), un aexposició produïda pel Museu Diocesà de Barcelona en què 

es pot veure part de la col·lecció d’art privada de l’escriptor i filòsof Eugeni 

d’Ors, impulsor del noucentisme. La msotra és un recull de més de 150 

representacions femenines de grans artistes. Així, hi ha litografies, aiguaforts, 

ilos i escultures de Cézanne, Maillol, Matisse, Casas, Gargallo, Picasso, Dalí o 

Miró.2 

El Punt, (Girona), 06-10-2006 

 

S.M. “La Ben Plantada repassa el noucentisme a través de les representacions 

de la dona. La mostra inclou 160 obres de Cézanne, Dalí, Miró, Picasso, d’Ors 

o Togores. Romadrà oberta fins el 5 de novembre al Museu d’Art Modern de 

Tarragona.  

Més  Tarragona, 06-10-2006 

 

Redacció, Noucentisme amb Dalí, Miró, Picasso... L’any 2006 es commemoren 

els centenaris de la mort del pintor Paul Cézanne i dels inicis del Noucentisme, 



moviment cultural i hegemònic a Catalunya durant les primeres dècades del 

segle XX i que va tenir com a referència l’esmentat geni francès, pare de la 

pintura moderna. Per celebrar-ho, el Museu d’Art Modern acull la col·lecció d’art 

privada d’Eugeni d’Ors, impulsor del Noucentisme. L’exposició ha estat 

organitzada per Bancaja i el Museu Diocesà de Barcelona, amb la col·laboració 

del MAMT, el Museo Nicanor Piñole de Gijón i l’Associació de Bibliòfils de 

Barcelona. 

Públics, guia cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 74, octubre 2006 

 

Redacció, “El noucentisme, al Museu d’Art Modern de la Diputació. Fa cent 

anys que aquest moviment va néixer al país, sota la influència de l’escriptor i 

filòsof Eugeni d’Ors i que té com a referent el pintor francès Paul Cézanne, de 

qui aquest any es commemora el centenari de la seva mort. L’exposició La ben 

plantada, el noucentisme 192006-2006, està organitzada per Bancaja i el 

Museu Diocesà de Barcelona, i l’ha inaugurada el president de la Diputació de 

Tarragona, Joan Aregio. La mostra ha adoptat el títol d’una de les obres 

d’Eugeni d’Ors. La Ben Plantada, en què es perfila l’ideal femení del 

noucentisme. L’exposició representa doncs, més de 160 representacions 

femenines de grans artistes com ara Cézanne, Maillol, Matisse, Derain Casas, 

Gargallo, Hugué, Albéniz, Clarà, Marès, Obiols, d’Ors, Pichot, Pruna, Ricart, 

Smith, Sunyer, Togores, Torres García, Dalí, Miró i Picasso, entre molts altres. 

Són representacions de dones en tot tipus de suports i expressions artístiques, 

que abracen la litografia, l’aiguafort, la il·lustració, la xilografia, l’escultura i la 

pintura. A més, també es pot fer un cop d’ull a alguns dels escrits de l’època, i 

que inspiren el moviment.” 

El Punt, (Girona), 08-10-2006 

 

Redacció, “Antològica de Josep Icart: qui ha dit natura?. Josep Icart (1928-

1985) disfrutava amb la pintura de grans formats, però es va limitar a exposar 

gairebé sempre obres menors. Hauria preferit ser conegut a la seva terra i de 

fet no féu gaires esforços conscients per projectar-se més enllà de fronteres, 

tanmateix se sap que va tenir ofertes significatives procedents d’Alemanya, els 

estats Units, Mèxic i França.  



Fou decorador, restaurador, mestre i, per damunt de tot pintor. Ho demostrà ja 

en les primeres obres dels anys quaranta, on la referència al paisatge quedà 

simplement en això, perquè Icart descobriria ben aviat l’estructura i la 

composició que tenien més a veure amb el color que nos pas amb la fidelitat a 

la temàtica triada.” 

Bon Art , (Girona), núm. 83,  setembre 2006 

 

Redacció, “Josep Icart (1928-1985): descobrir un artista. La vida de Josep Icart 

va ser la d’un artista ple d’una frenètica activitats tant com a pintor i professor 

de l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona, però també com a restaurador 

d’antiguitats, decorador i ocasionalment dissenyador de mobles i joies. Li 

agradava estar al peu de canó i no tenia por de pujar ell mateix a la bastida, ja 

fos en el decurs d’una intervenció a un edifici o ensenyant a fer frescos i 

esgrafiats als sesu alumnes de procediments pictòrics.  

Als anys setanta, en un viatge d’estudis a Roma, va patir un infart que no 

solament li va canviar la vida, sinó, la manera de concebre la seva obra. D’ençà 

d’aquell moment deixa de ser un pintor de cavallet abandonat a la figuració, per 

a convertir-se en un pintor d’estudi: les formes orgàniques interiors reflecteixen 

el pessimisme de la persona que té una espasa de Dàmocles i ha de lluitar 

contra el temps que fuig. És l’època fosca. En aquell moment potser Tarragona 

no va saber entendre el seu pas a l’abstracció que amb els anys va revelar una 

maduresa artística insòlita.” 

Entitats. La revista de la gent de Tarragona, (Tarr agona),  núm. 21,  

octubre 2006 

 

Redacció, “Charla sobre el Noucentisme. Hoy a las 19:30 horas. Esta tarde en 

el Museu d’Art Modern de Tarragona (c/Santa Anna, 8), tendrá lugar la 

conferemcia: La Isabel Llorach noucentista i l’època daurada de la burgesia 

catalana, a cargo de F. Xavier Baladia, en el marco de la exposición La Ben 

Plantada – El Noucentisme (192006-2006), que se puede visitar en la sala de 

exposiciones del museo hasta el día 5 de noviembre. Baladia es autor del libro 

Abans que el temps ho esborri, en el que narra la vida de su bisabuela, Maria 

Teresa Mestre de Baladia, La Ben Plantada y de su abuelo el pintor, Antoni de 

Ferrater y de sus orígenes tarraconenses.” 



Diari de Tarragona, (Tarragona), 18-10-2006 

 

Ramon Ribera, “Un exponent del paisatgisme tarragoní. El Museu d’Art Modern 

de la Diputació de Tarragona (Santa Anna, 8) inicia una temporada amb una 

exposició commemorant el vinté aniversari de la mort del pintor Josep Icart. 

Josep Icart i Espallargas (Tarragona, 1928-1985) va estudiar a l’Escola d’Art de 

la Diputació de Tarragona, l’any 1954 obté el segon Premi de la XIIª Exposició 

Nacional de Sant Sebastià, fou professor de l’Escola d’Art de Tarragona, també 

realitza treballs de restauració. La seva obra comparteix l’ideal estètic de 

corrents com l’Arts and Crafts, la Bauhaus o fins i tot del mateix modernisme 

català; la seva trajectòria pictòrica espot dividir en tres períodes: 1970-1974 on 

crea obres d’abstracció fosca i turmentada, 1974-1980 moment de recuperació 

del color en les composicions que esdevenen més alegres, deseixides i plenes 

de ritme, metre que en el últim període anys 80 desapareixen els contrastos 

amb una lluminositat intensa i amb tons pastels, on dominen els colors rosa i 

violeta.”. 

L’Eco de Sitges, (Sitges),  14-10-2006 

 

Redacció, “Vicenç Villatoro, al Museu d’Art Modern. El Museu d’Art Modern de 

la Diputació ha acollit aquesta setmana la conferència Eines i objectius de les 

Polítiques culturals, a càrrec del periodista i escriptor Vicenç Villatoro, en el 

marc de la inauguració de la primera edició del curs de postgrau especialista 

Universitari en Gestió Cultural, organitzat per la Fundació URV amb la 

col·laboració de la Diputació.!” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  14-10-2006 

 

Redacció, “La pintura de Josep Icart, el Noucentisme i la fotografia de Francesc 

Roig, propostes del MAMT per a la tardor de 2006. Des del 15 de setembre i 

fins el 22 d’octubre del 2006, el museu tarragoní aposta per la recuperació de 

l’obra de l’artista Josep Icart (1928-1985), una mostra coordinada per la crítica 

d’art Raquel Medina que pretén redescobrir un paisatgista preocupat per 

l’estructura i la composició a cavall entre la figuració i l’abstracció, amb motiu 

del vintè aniversari de la seva mort prematura. 



El calendari expositiu segueix  a partir del 4 d’octubre del 2006 amb una 

exposició dedicada a l’ideal femení noucentista, el mite de la Ben Plantada, en 

commemoració del centenari del naixement del moviment català, situat pels 

volts del 192006. S’hi mostren obres dels principals artistes del moviment que 

expliquen tot el sentit filosòfic i estètic del Noucentisme. Finalment, a partir del 

26 d’octubre del 2006, és el torn de l’artista Francesc Roig i la seva proposta 

titulada ECO, en forma d’instal·lació fotogràfica.” 

Bonart,(Girona),  núm. 84,  octubre 2006 

 

 

Màrius Domingo, “Francesc Roig: “Ecco”, una arquitectura de l’angoixa. En el 

moment actual, en què la construcció d’edificis actua al nostre país com a 

motor econòmic que fa pujar la borsa, tema de sobretaule, i portada de diaris i 

informatius, és interessant que un artista enfoqui el seu treball en la destrucció 

d’edificis. Francesc Roig (Reus, 1960) ho fa situant a l’espectador davant d’un 

seguit de fotografies en blanc i negre, obtingudes en velles fàbriques i naus 

industrials abandonades. Les imatges han estat manipulades amb efectes de 

simetria i produeixen un resultat pertorbador:  davant el caos de la destrucció i 

el pas del temps la simetria introdueix un contrapunt de simplicitat i bellesa 

formal que ens recorda els temples grecs i romans, i les ruïnes construïdes pels 

romàntics, que el moviment modern va recuperar amb l’ús de l’ordre dòric. La 

simetria, estudiada  subtilment pel premi Nober Lederman en la simetría y la 

belleza del universo, (Ed. Matatemas, 2006), ens fa veure aquestes imatges 

amb una certa familiaritat, com a coses properes i conegudes però ja 

oblidades. 

L’exposició s’articula en dos àmbits. D’una banda, llargues tires d’imatges 

repetides en les quals un edifici sembla col·lapsar moltes vegades, sense fer-ho 

mai, produint l’efecte d’una ciutat bombardejada o després d’un terratrèmol, i 

que l’artista ja havia apuntat en alguns dels deus treballs precedents. Així, a la 

destrucció sobtada que origina una catàstrofe natural s’hi afegeix la destrucció 

pausada i lenta que causa el pas del temps. Com a contrapunt a la sèrie 

anterior, 30 peces circulars, molt pictòriques, concentren la nostra mirada i 

actuen com a espills, ens recorden que en aquest costat de la porta, on tot 

sembla immutable, és probable que molt aviat les coses comencin a canviar.” 



Bonart, (Girona),  núm. 85, novembre 2006  

 

Raquel Sánchez Friera, “Quién es la Ben Plantada? Muchos creen que la mujer 

que inspiró la figura literaria de la Ben Plantada de Eugenio d’Ors era Teresa 

Mestre Baladía, un señora casada con un cargo muy importante de la época y 

que después tuvo una conocida relación sentimental con el historiador Joep 

Pijoan. Pero lo único que todos sabemos con certeza es que el personaje que 

da título a la exposición que podemos ver en el Museu d’Art Modern de 

Tarragona, La Ben Plantada. El Noucentisme 192006-2006, simboliza os 

valores ideales de la mujer catalana de principios de siglo XX, arraigados en las 

antiguas culturas mediterráneas, Grecia y Roma.” 

Diari de Tarragona, Encuentros, (Tarragona),  26-10 -2006 

 

Redacció, “Francesc Roig exposa al Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona. Fins el pròxim 3 de desembre l’exposició ECO de Francesc Roig 

Zárate, una mostren què l’artista ens parla, a través de les seves fotografies, de 

la construcció, no com a l’oposat de la destrucció, sinó com una alternava a la 

reconstrucció. En aquest sentit, concep la reconstrucció com la mera intenció 

de tornar a una partia perduda, que va conduir a la ruïna. És a dir, la ruïna, 

present a totes les seves obres, és, segons Francesc Roig, el que roman quan 

el món del qual és vestigi ha desaparegut. Roig, recupera, a través d’aquesta 

exposició, les veus de l’eco, i decideix reactivar la vida, proposar l’inèdit. I ho fa 

a través del silenci, proposant un noi inici.” 

El Punt,(Girona), 29-10-2006 

 

Redacció, “Francesc Roig reflexiona sobre la fragilitat del món en una exposició 

al Museu d’Art Modern de Tarragona. Eco és el títol de l’exposició que reuneix 

les obre de Francesc Roig Zárate al Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona. En la mostra, oberta fins el 3 de desembre, l’artista reflexiona, a 

través dele seves fotografies, al voltant de la construcció, no com a concepte 

oposat a la destrucció, sinó com una alternativa a la reconstrucció.” 

El Punt, (Girona),  29-10-2006 

 



Màrius Domingo, “Francesc Roig: “ECO, una arquitectura de l’angoixa. En el 

moment actual, en què la construcció d’edificis actua al nostre país com a 

motor econòmic que fa pujar la borsa, tema de sobretaula, i portada de diaris i 

informatius, és interessant que un artista enfoqui el seu treball en la destrucció 

d’edificis. Francesc Roig (Reus, 1960) ho fa situant l’espectador davant un 

seguit de fotografies en blanc i negre, obtingudes en velles fàbriques i naus 

industrials abandonades. Les imatges han estat manipulades amb efectes de 

simetria i produeixen un resultat pertorbador: davant el caos de la destrucció i 

el pas del temps la simetria introdueix un contrapunt de simplicitat i bellesa 

formal que ens recorda als temples grecs i romans, i les ruïnes reconstruïdes 

pels romàntics.” 

Bonart, (Girona),  núm. 85,  novembre 2006 

 

Redacció, “Francesc Roig, davant d’un eco infinit. L’artista establert a 

Tarragona Francesc Roig convida al públic a omplir espais, buits de sons i 

presències. És l’arquitectura de l’angoixa, la d’un eco infinit que acaba en 

nosaltres mateixos, en la impotència de no poder arribar mai a conèixer del tot 

ni el propi jo ni el nostre entorn.” 

Públics. Guia Cultural de Tarragona. (Tarragona), n úm 75, novembre 2006 

 

Noemi Albisua, “la bellesa de la destrucció. Francesc Roig presenta la seva 

darrera obra al Museu d’Art Modern . La ruïna, tot i que a vegades molesta, ens 

ajuda a mantenir viva la història. A més, la ruïna conté en ella mateixa la 

bellesa d’una realitat que va ser, però que ja no és. És també el testimoni de 

l’acció de l’home, a vegades supèrbia, d’altres accidental. És el resultat de la 

seva evolució, no sempre satisfactòria. I és que el sentit clàssic de la ruïna com 

a vestigi d’antigues civilitzacions, s’afegeix, cada com més sovint, el de la ruïna 

com a descripció de catàstrofes naturals o socials, siguin la conseqüència 

d’armes de destrucció masiva o d’armes menys mortíferes però igual 

d’efectives. Precisament entorn a aquestes idees, Francesc Roig desenvolupa 

la seva darrera obra, que es pot visitar fins al proper dia 3 de desembre al 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.” 

El Punt, (Girona), 3-10-2006 

 



Joan Ill, “De cos absent. Ester Ferrando. Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Maig-juny 2006. Després de guanyar la Biennal d’Art 2004, l’Ester presentà una 

individual al museu. Unitària instal·lació sobre el tema recurrent en la seva 

producció última: el bany. Vist com un espai d’intimitat, de purificació, ritual de 

retrobament amb la llum i el so interior.” 

Artiga, (Tarragona), núm. 1,  octubre 2006 

 

Joan Ill, “Mar Blanca, Dolors Puigdemont. Març-abril 2006. Instal·lacions i 

objectes de roba manipulada i pintada en l’exposiicó dedicada al mar on 

destaca el gran mural mar blanca, clam epl desastre del chapapota. Obres que 

són, no pas denúncia, sinó invocacció positiva, recerca de llum i sanació; màgia 

blanca, bellesa restauradora, com ha estat sovint l’art.” 

Artiga, (Traragona), núm. 1,  octubre 2006 

 

Joan Ill, “Horizonts Priorat Josep Icart. Celler de l’Obac, Gratallops, juny-agost 

2006. L’artista formà part del grup que va renovar a Tarragona els llenguatges 

artístics de la postguerra, introduint l’informalisme i l’abstracció. Van confluir 

Luís Moret, Ramon Ferran, Mariano Rubio, Pascual Fort i, especialment, 

Gonzalo Líndin que és un referent molt clar de l’estil de Josep Icart. Aquesta 

antològica mostra l’ample producció, un abstracció d’arrel figurativa, la 

importància del gest i el color en un pintor molt tècnic.”  

Artiga, (Tarragona), núm. 1, octubre 2006 

 

Serra, Núria, “Museu d’Art Modern: Pels volts de la Ben Plantada. És sota una 

figuració femenina com  la Ben Plantada que artistes i pensadors catalans del 

primers anys del segle XX trobaran la personificació del que serà la nova 

cultura catalana, el Noucentisme. Caracteritzat per virtuts com l’ordre, l’equilibri 

i l’harmonia, aquest moviment tan polític com cultural buscarà un retorn a les 

seves arrels grecoromanes presents en la cultura mediterrània.” 

Entitats, revista de la gent de Tarragona, (Tarrago na), núm. 22,  novembre 

2006 

 

Redacció, “Josep Icart als 19 anys. Així mateix, les obres de Josep Icart que 

podem veure en l’exposició antològica que li dedica el Museu d’Art Modern de 



la Diputació, no són el Priorat; són impressions extretes del paisatge des d’una 

visió subjectiva que cerca l’essencial per la via expressionista en un combat a 

cops ferotge entre la llum i l’ombra que divideix en dues grans èpoques la seva 

vida.” 

Entitats, revista de la gent de Tarragona.  (Tarrag ona), núm. 22,  novembre 

2006 

 

Redacció, “Tarragona. Museo de Arte Moderno, Santa Ana, 8. La Diputación de 

Tarragona presenta en el Museos de Arte Mdoerno la exposición de pintura de 

Josep Icart (1928-1985). Se trata de una oportunidad única de contemplar la 

continua recreación vital del artista. Enamorado de la luz mediterránea, del mar 

y de los misterios de la naturaleza, su obra es una constante experimentación 

de color, mostrando la experiencia vitral como una obra en constante 

evolución.” 

Revistart. Revista d e las artes, (Barcelona)  núm.  111, 2006 

 

Redacció, “Museu d’Art Modern de Tarragona. Santa Anna, 8. Exposición: 

Francesc Roig. Artista: Francesc Roig. Hasta el 3 de diciembre. Exposición: 

Antonio Alcàcer. Artista: Antonio Alcàcer. Hasta el 14 de enero.” 

Museomanía, pasión por los museos, (Madrid),  núm. 1,  novembre 2006 

 

Antonio Salcedo, “Una metàfora de la societat del risc. Francesc Roig proposa 

llocs i espais que creen una sensació de desassossec. A través de les seves 

obres podem veure una sèrie d’espais particulars. Espais que alguna vegada, 

van ser funcionals, que van estar habitats, que van estar plens de vida i que ara 

són llocs molt decadents, abandonats o, simplement, convertits en runes. 

Francesc Roig accentua o potencia aquesta percepció en crear imatges que es 

desdoblen o que es multipliquen indefinidament, i generen, a la vegada, un joc 

de realitat i irrealitat, arquitectures que juguen entre allò impossible. Espais 

plens de forats, de formes anguloses, de llums i d’ombres, d’enderrocs, que els 

donen un cert dramatisme i que no ens donen cap seguretat...” 

El Punt,  (Girona), 14-11-2006 

 



Redacció, “Presentación del libro: Enric Adserà. Hoy, a las siete de la tarde, en 

el Museu d’Art Modern, presentación del libr: Enric Adserà Riba, La inquietud 

experimental d’un artista, escrita por el historiador del arte Ad van der Blom, 

publicado con motivo del 65 aniversario del pintor.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 17-11-2006 

 

J. Fernández, “Un llibre repassa la trajectòria de l’artista tarragoní Enric Adserà. 

El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona va ser ahir a la tarda 

l’escenari de la presentació del llibre Enric Adserà Riba , la inquietud 

experimental d’un artista, escrit per l’historiador de l’art Ad van der Blom i 

publicat amb motiu del 65è aniversari d’aquest pintor nascut a Cabra del Camp, 

molt reconegut arreu del món. L’acte de presentació va anar a càrrec de Joan 

Rendé, periodista i escriptor”. 

El Punt, (Girona),  18-11-2006 

 

Redacció, “Projectes d’arbres, d’Antonio Alcàsser, al Museu d’Art Modern. 

L’exposició, que ara es pot visitar, es fruit del treball que l’artista ha relaitzat en 

els últims tres anys i és conseqüència també, d’un cicle que ha estat cabdal en 

la seva trajectòria i que basa més de 13 anys de feina.” 

El Punt, (Tarragona), 19-11-2006 

 

Redacció, “L’obra d’Antoni Alcàsser, al Museu d’Art Modern. L’artista tarragoní 

és el guanyador del Premi Tapiró de la Biennal d’Art 2004. L’exposició que 

presenta Antoni Alcàsser al Museu d’Art Modern de Tarragona és fruit del 

treball realitzat Al llarg dels darrers tres anys i representa el final d’un cicle de 

tretze anys en la seva trajectòria” 

Més Tarragona, (Tarragona),  20-11-2006 

 

Redacció, “L’obra pictòrica de l’artista Antonio Alcàsser. “projectes d’arbres” al 

Museu d’Art Modern. L’exposició que es presenta asl Museu d’Art Modern és el 

fruit del treball realitzat al llarg dels darrers tres anys. Alcàsser presenta 11 

composicions i una sèrie de dibuixos i estudis on es planteja el misteri de la 

vellesa, en concret, la relació entre els vells i els nens.” 

Aquí. Cultura  (Barcelona), 23-11-2006 



 

Redacció, “ECO, Francescs Roig, Fotografies. Del 26 d’octubre al 3 de 

novembre. Aquesta exposició ens mostra un treball fotogràfic sobre les ruïnes 

industrials. L’autor ens fa una comparació entre les ruïnes històriques i les que 

la societat actual pot produir. La ruïna és el que roman quan el món del qual és 

el vestigi ha desaparegut. La ruïna, els enderrocs, els ensorraments, són 

testimoni de la supèrbia dels homes i de la fragilitat de l’existència, de la finitud 

del món, de la inconsciència de la natura i de la vanitat de tot.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 72, tardor 200 6  

  

Redacció, “El Museu d’Art Modern acoge la obra de Alcàsser sobre “el misterio 

de la vejez”.  La exposición que presenta Alcàsser es es fruto de tres años de 

trabajo y la consecuencia final de un ciclo clave en su trayectoria de más de 

trece años. En las once composiciones que presenta, más una serie de dibujos 

y estudios que completan la exposición, Alcàsser ha planteado el misterio de la 

vejez, basándose en la relación entre ancianos u y niños.” 

Diari de Tarragona, Revista, (Tarragona),  25-11-20 06 

 

Redacció, “Antoni Alcàsser. Projecte d’Arbres. Del 15 de novembre al 14 de 

gener de 2007. En aquest projecte ens ocupem de la relació entre els nens i els 

avis. Intentem buscar i descobrir els paral·lelismes entre els relacions personals 

i les que veiem a la natura. L’home com a arbre i la humanitat com a bosc, amb 

totes les circumstàncies que tenen a veure amb aquests dos conceptes.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), Núm. 72, tardor 200 6 

 

Redacció, “Beatrice Bizot. Del 14 de desembre al 28 de gener de 2007. 

Mitjançant un interessant diàleg entre diferents llenguatges artístics, l’artista 

divideix l’espai en tres àmbits: “El meu cos és una casa”, conjunt d’escultures 

de bronze en les quals reflecteix la idea de marca, empremta o rastre que 

l’entorn exerceix sobre cadascú de nosaltres, “La ciutat blanca2 on ens convida 

a entrar en una escena nocturn d’aire misteriós, una ciutat de cartró pedra 

blanca on els seus habitants, anònims inexpressius, entren en un estat de 

contemplació i d’aparent llibertat individual, i “la construcció delmur2, títol de la 



instal·lació interactiva que té com a objectiu involucrar els visitants en el procés 

de creació d’un mur col·lectiu.” 

Informatiu Museus,  (Barcelona), núm. 72,  tardor 2 006 

 

Raquel Sánchez-Friera, “Ecos. El sentido original de las ruinas como vestigio 

de antiguas civilizaciones adquiere en nuestra sociedad nuevos significados, al 

acontecer por causas ajenas al paso del tiempo. Las catástrofes, los 

terremotos, las inundaciones, las armas de destrucción masiva, el terrorismo y 

demás son causa usuales hoy de estas destrucciones. 

El artista Francesc Roig, (Reus, 1960) pretende subrayar este hecho 

fotografiando ruinas, derribos y hundimientos. Sus fotografías son 

perfectamente simétricas, como si de un fotomontaje se tratara, aludiendo 

quizás al eco como espejo de esa ruina. 

Asimismo, todas ellas son en blanco y negro y están montadas sobre soportes 

varios. Al entrar uno se encuentra con cinco hileras de grandes dimensiones en 

las que se repiten alternadamente imágenes pixeladas de derrumbamientos. 

Desde aquí se vislumbran algunas de las treinta piezas circulares de la sala 

contigua. Al entrar en ella, nos percatamos de que se trata de bastidores 

redondos de algodón con imágenes de grandes edificios destruidos impresas. 

No sé si de forma intencionada, el artista ha escogido un formato menos propio 

de la fotografía tradicional y más cercano al de la pintura. 

La ruina es un tema en el que Francesc Roig lleva mucho tiempo trabajando. El 

artista reusense está establecido en Tarragona, donde imparte clases de 

procedimientos pictóricos en l’Escola d’Art i Disseny. Estudió Bellas artes en la 

Facultad de Sant Jordi de Barcelona, donde actualmente esta cursando el 

doctorado. No es la primera vez que expone en el museo d’art Modern, ya que 

participó en varias ediciones de la Bienal d’Art que este museo organiza.” 

Diari de Tarragona, Encuentros. (Tarragona) 24-11-2 006 

 

Redacció, “Obras de Antonio Alcásser en el Museu d’Art Modern. Hasta el 21 

de enero puede verse en el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 

la obra pictórica del Antonio Alcásser, ganador del  34º premio Tapiró de 

Pintura en la Bienal d’Art de 2004. La inauguración estuvo presidida por el 

presidente de la Comissió de Cultura, Quim Nin. La muestra es fruto del trabajo 



realizado por Alcásser a lo largo de los últimos tres  años y en las 11 

composiciones que presenta y una serie de dibujos y estudios platea el misterio 

de la vejez, en concreto al relación entre mayores y niños.” 

Diari de Tarragona, Encuentros, (Tarragona), 24-11- 2006 

 

Redacció, “La influencia de la ciutat en l’individu. L’artista francesa Beatrice 

Bizot presenta “La ciutat blanca”, exposició que tracta sobre com la ciutat 

interactua en el procés de construcció de l’individu. “La ciutat blanca” 

s’estructura en tres àmbits mitjançant un interessant diàleg entre diferents 

llenguatges artístics. 

Sota el títol d’El meu cos és una casa trobem un conjunt d’escultures en bronze 

en les quals l’artista concentra la idea de marca o rastre que l’entorn exerceix 

sobre cadascú de nosaltres. 

La ciutat blanca representa una ciutat de cartró pedra blanca en la qual els 

seus habitants entren en un estat de contemplació i d’aparent llibertat 

individual. 

Com a element destacable trobem La construcció del mur, títol de la instal·lació 

interactiva que té com a objectiu involucrar els visitants en el procés de creació 

d’un mur col·lectiu.” 

Públics, Guia cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 76,  desembre 2006 

 

Norián Muñoz, “Los niños se apoderán del museo. Las salas del Museu d’Art 

Modern albergarán las creaciones de los alumnos de una escuela.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 5-10-2006 

 

Redacció, “Eco, una arquitectura de l’angoixa. És amb Eco 0880 que Roig 

utilitza un format circular per a les seves fotografies col·locades a la paret com 

a petites finestres obertes al nou món que ell ens proposa. I l’obra Eco 6.9 a 

l’escala de Richter, que provoca l’enderroc d’un edifici que s’ha aconseguit 

paralitzar mitjançant la repetició de dues imatges fotogràfiques, de forma que 

als nostres ulls aquest mai acabarà de caure.” 

Entitats, revista de la gent de Tarragona, (Tarrago na),  núm 23,  desembre 

2006 

 



Màrius Domingo, “Alcàsser, ombres pictòriques en suport predigitals. Projectes 

d’arbres és el títol de l’exposició que l’artista valencià establert a Tarragona 

Antoni Alcàsser presenta al Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) fins el 

21 de gener del 2007. L’exposició coincideix en el temps amb una mostra a 

Brussel·les i posteriorment a París, obres que han rebut ja diversos 

reconeixements i que constaten que és possible obrir noves vies a la pintura, el 

gravat i el dibuix des de l’aplicació tecnològica.” 

Bonart (Girona), núm. 86,  desembre de 2006 

  

Redacció, “la Ciutat blanca de Béatrice Bizot, al Museu d’Art Modern de 

Tarragona. En aquesta mostra, Bizot reflexiona sobre la ciutat i com aquesta 

interactua en el procés de construcció de l’individu. I per a fer-ho utilitza 

diferents llenguatges artístics que situa en tres àmbits diferents. A El meu cos 

és una casa hi situa una conjunt d’escultures de bronze amb què reflecteix la 

idea de l’empremta que l’entorn exerceix sobre cadascú de nosaltres. La 

instal·lació La Ciutat blanca convida a entrar en una escena nocturna d’aire 

misteriós i finalment La construcció del mur és una instal·lació interactiva que té 

com a objectiu involucrats els visitants  el procés de creació d’un mur col·lectiu, 

que l’artista entén com a símbol fonamental de l’idea de construcció.” 

El Punt, (Girona),  17-12-2006 

 

Redacció, “La francesa Beatrice Bizot exposa al Museu d’Art Modern fins al 

proper 28 de gener, titulada “La ciutat blanca”, està formada per escultures de 

bronze i dues instal·lacions. La presentació de l’exposició va anar a càrrec de la 

historiadora de l’art i museòloga Cecília Lobel, que va assenyalar que Beatrice 

Bizot és una artista cosmopolita i polifacètica que, partint d’un llenguatge oníric, 

enllaça la representació del cos femení amb objectes del món quotidià, 

adoptant de vegades el concepte surrealista de l’objecte trouvé i proposant un 

discurs poètic carregat de misteri.” 

Més Tarragona, (Tarragona), 19-12-2006 

 

Redacció, “L’individu davant del caos urbà. El Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona acull fins el proper 28 de gener una atractiva i 

interessant exposició de l’artista francesa Beatrice Bizot, titulada “La ciutat 



blanca”. Prenent com a base el tema de la ciutat i com aquesta interactua en el 

procés de construcció de l’individu, el present objecte expositiu ha estat creat 

especialment per a les sales d’exposicions temporals del museu. Mitjançant un 

interessant diàleg entre diferents llenguatges artístics, diverses escultures de 

bronze i dues instal·lacions, l’artista divideix l’espai en tres àmbits: “El meu cos 

és una casa”, “la ciutat blanca” i “La construcció del mur.” 

Aquí, (Barcelona), 19-12-2006 

 

S.M. “Pujals comenta l’art català. L’exalcalde de Vila-seca i exconseller de 

Cultura edita un llibre amb la seva visió sobre 43 artistes relacionats amb el 

territori. Seqüències d’art aplega imatges i textos sobre obres de Rafael 

Bartolozzi, Joan Miró o Joaquim Chancho. El crític d’art Daniel Giralt Miracle, 

autor del pròleg de Seqüències d’art, va ser l’encarregat de presentar ahir el 

llibre al Museu d’Art Modern de Tarragona. Per Giralt-Miracle, Joan Maria 

Pujals ha inventat un nou gènere híbrid de “filologia crítica, periodisme, 

literatura i filosofia que pot posar en perill el treball dels crítics” per ser menys 

feixuc i més didàctic.” 

Més Tarragona,  (Tarragona) 21-12-2006 

 

Redacció, “El Museu d’Art modern mostra l’obra inèdita de Josep Icart. Amb 

motiu del vintè aniversari de la mort de Josep Icart, el Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona va presentar una exposició antològica d’aquest artista 

tarragoní. Un recull d’obres inèdites que el públic va poder visitar durant el 

mesos de setembre i octubre.” 

Diputació de Tarragona, (Tarragona), núm. 6,  desem bre 2006 

 

J.B. “Tarragona. Museo de Arte Moderno. Hasta el 3 de diciembre. Santa Anna, 

8. La Diputación de Tarragona   presenta la exposición “ECO” del autor 

Francesc Roig Zárate en el Museo de Arte Moderno. Además, se presenta en 

estas instalaciones la muestra “La Ben Plantada. El Noucentisme 192006-

2006”, una exhibición que reúne pinturas, esculturas, dibujos y artes 

decorativas, muchas de las cuales proceden de la colección privada del escritor 

y filósofo Eugeni d’Ors. Tras la exhuberancia del modernismo, la vuelta al 

clasicismo del noucentismo se centra en el ideal femenino descrito por d’Ors, 



que encarna las virtudes de la cultura catalana, enclavadas en las antiguas 

raíces mediterráneas.” 

Revistart. Revista de la s Artes, (Barcelona),  núm . 112, 2006 


