
El MAMT a la PREMSA 2007 

 

 

 

Màrius Domingo, “Béatrice Bizot: “La ciutat blanca”. L’escultura Béatrice Bizot 

(Milà, 1966), francesa nascuda a Itàlia, ha viscut als Estats Units, Austràlia, i a 

diferents ciutats d’Europa: una vida nòmada que ha determinat la seva forma 

d’entendre la relació que les persones establim amb els objectes que ens 

envolten. L’arquitectura i la construcció de la ciutat cèl·lula a cèl·lula, amb una 

falsa aparença d’igualtat. La persona com a habitatge que amaga dins seu 

alguna cosa valuosa que cal preservar de la mirada que tot ho destrueix. Els 

objectes quotidians (una cullera, una cadira, una escala) que revelen 

sobtadament un significat ocult. L’actitud de l’exhibicionista que modifica la 

seva conducta que se sap observat, i el paper actiu de l’innocent observador, 

del passavolant, d’algú que pensa que mirar no produeix dolor en qui rep la 

mirada. Aquestes son algunes de les preocupacions que Bizot mostra en una 

complexa i arriscada exposició articulada en tes àmbits: el meu cos és una 

casa és un conjunt d’escultures de bronze brunyit que ens recorden el Dalí de 

Girafes enceses o el despatx antropomòrfic, situades sobre senzills pedestals 

que fan les obres properes a l0’espectador, el qual difícilment pot evitar el 

suggeriment temptació de tocar-les acariciar-les. A la ciutat blanca ens 

passegem per una sala de parets negres on un seguit de maquetes de cases 

blanques fetes amb fusta i guix, subtilment il·luminades, ens fan actuar com a 

involuntaris voyeurs. En el tercer àmbit s’ha disposat una paret de maons de 

guix i s’ofereix a l’espectador la possibilitat d’incorporar nous maons 

personalitzats, plantejat com un work in progress que s’anirà fotografiant i 

documentant a mesura que es construeixi. Aquest espai, el més compromès de 

l’exposició, resulta a la vegada el més interessant i estimulant.” 

Bonart, (Girona),  núm. 87,  gener 2007 

 

Antonio Salcedo, “Dona, espai, ciutat. Béatrice Bizot és una escultora amb un 

llenguatge plenament definit i posseïdora d’una tècnica molt elaborada. La seva 

producció se centra a l’entorn de la dona. L’artista ho té molt clar: treballa i 

parla des de la seva condició de dona, des de la seva cultura cosmopolita i des 



dels dubtes davant del món. Les seves escultures beuen de les fonts 

clàssiques i de l’art dels pobles primitius. Fonts que constitueixen el rerafons de 

la seva obra, articulada en un llenguatge actual, en cossos fragmentats, en 

figures que s’interroguen, en personatges que cerquen la seva identitat. Són 

figueres fortes, sòlides i a la vegada fràgils, que necessiten una estructura que 

les aguanti. Són dones, propietàries dels seus cossos, però amb la incertesa i 

el temor propi de la societat la qual vivim.” 

El Punt, (Girona), 30-01-07 

 

Ramon Ribera, “Jacint Salvadó, un camí vers a l’abstracció. Col·lecció Tamarit, 

núm 18. Tarragona,(Museu d’Art Modern) Viena/edicions, 2005, 143 ps. 

Una nova monografia sobre un artista del Camp de Tarragona ve a omplir un 

buit dins de la bibliografia artística d’aquelles terres, en aquest cas tracta sobre 

la vida i la trajectòria de jacint Salvadó i Aragonès (Mont-roig del Camp, 1892 – 

Le Castellet, França, 1983). 

Revista de Catalunya, (Barcelona), núm. 224, gener  2007 

 

 

Redacció, “Pintura i Escultura de Lluís M. Saumells (1915-1999) Museu d’Art 

Modern de Tarragona del 12 de gener al 4 de febrer de 2007. Sala Infant Pere. 

L’Hospitalet. “Aquesta mostra permet descobrir l’obra pictòrica de Lluís M. 

Saumells, una obra plena de personalitat i color i, a la vegada, permet recordar 

el seu saber fer com a excel·lent escultor a través d’algunes de les seves obres 

de bronze. De forma extraordinària, l’exposició comptarà el dia de la 

inauguració amb una visita guiada per part de la directora del Museu d’Art 

Modern de Tarragona, Rosa M. Ricomà, en què ens explicarà as assistents les 

obres que formen part d’aquesta mostra.” 

Àrea de Cultura, ( L’Hospitalet de l’Infant), núm. 1, 2007  

  

Redacció, “Presentació del llibre Corbella. De la pintura existencial a 

l’essencial. El catedrático y ex rector de la URV Joan Martí i castell (segundo 

por la derecha) presentó ayer su libro. 

Diari de Tarragona, (Traragona),  3-02-07 

 



Redacció, 2La Diputació de Tarragona edita un llibre sobre Domènec Corbella. 

L’exrector de la Universitat Rovira i Virgili president de la  Secció Filològica 

d’Estudis Catalans Joan Martí és l’autor del llibre Corbella. De la pintura 

existencial a l’essencial, que recull les experiències i vivències pictòriques de 

l’artista Domènec Corbella. El volum, que es va presentar divendres al vespre 

al Museu d’Art Modern de Tarragona, està editat per la Diputació de Tarragona 

i Viena Edicions”. 

El Punt, (Girona), 4-02-07 

 

Redacció, “Joan M. Pujals, Seqüències d’art. Aquest llibre recull, des d’un 

caràcter crític i de reflexió intel·lectual, diversos articles de Joan M. Pujals, que 

apleguen una quarantena llarga de pintors de les comarques meridionals de 

Catalunya, ubicats temporalment entre els segles XIX i XX, i que els interpreten 

des d’una fina sensibilitat. Tal com a dit Daniel Giralt-Miracle, “és aquest llibre 

un viatge d’anada i tornada entre la plàstica i la poesia, o entre la poesia i la 

plàstica, d’algú que coneix molt bé l’art català del segle XX, que maneja bé les 

fonts artigràfiques i que ens fa saber la seva opinió convidant-nos a compartir-

la. En darrer terme, és un nou al·legat en defensa de la dimensió transcendent 

de l’obra d’art.” 

Públics, Guia Cultural de Tarragona,  “La vitrina” , (Tarragona), núm. 78, 

febrer  2007 

 

Redacció, “Quaranta anys de Jaume Rocamora. El Museu d’Art Modern acull 

una exposició de Jaume Rocamora titulada “Càlida construcció, 1966-2006”. 

Aquesta mostra, que ja s’ha pogut veure a Tortosa i a Amposta, proposa una 

mirada retrospectiva del camí recorregut per Rocamora en els darrers quaranta 

anys. Es tracta d’una reflexió que s’inicia des del moment i l’obra actuals, que 

defineixen i omplen de significats tota la seva trajectòria”. 

Públics Guia Cultural de Tarragona,  (Tarragona),  n. 78,  febrer 2007 

 

 

Ribera Gassol, Ramón, “El trabajo de investigación sobre la vida y la obra del 

pintor Fernando Arasa, obtuvo la primera beca Lluís Saumells (2001) de la 

Diputación de Tarragona y ahora lo vemos publicado en formato libro con 



motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del artista y la 

organización de una exposición retrospectiva de su obra. Hasta este momento 

no existía un estudio exhaustivo sobre su persona. 

Fernando Arasa Subirats (Tortosa, 1905-1992), de carácter introvertido y 

temperamento individualista, de pequeño ya destacaba por sus dotes pictóricas 

que fueron orientadas pro su profesor de escuela José Duart y estimuladas por 

su padre Ramón Arasa; posteriormente estudió en la Academia de Dibujo y 

Pintura del pintor Ricardo Cerveto Riba y también con Agustín Baiges Cristòfol. 

Expuso por primera vez en Tortosa en el año 1926 y recibió a lo largo de su 

carrera numerosos premio y distinciones.   

Archivo español de Arte. (Madrid),  Volumen LXXIX, núm. 316. octubre-

desembre 2006 

 

Redacció, “Càlida Construcció 1966-2006” de Jaume Rocamora, al Museu d’Art 

Modern de Tarragona (MAMT). El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) 

acull des del 15 de febrer al 6 de maig del 2007 l’exposició itinerant dedicada a 

l’artista tortosí Jaume Rocamora (1946), que es va presentar conjuntament el 

passat mes de novembre a la Sala  Caixa Tarragona i a la Biblioteca Sebastià 

Joan Arbó de la mateixa ciutat. 

Bonart, (Girona),  núm. 88,  febrer 2007 

 

Redacció, “40 anys de trajectòria de Jaume Rocamora, al Museu d’Art Modern” 

El Punt, (Girona), 18-02-07 

 

Natàlia Borbonès, “ El Museu d’Art Modern presenta una exposició 

retrospectiva del pintor tortosí Jaume Rocamora. La mostra arriba a Tarragona 

després d’exhibir-se a Amposta i Tortosa. El 2006 va fer quaranta anys de la 

primera exposició individual de Jaume Rocamora (Tortosa, 1946) a la seva 

ciutat natal. Per aquesta raó, el mateix artista va creure oportú revisar la seva 

trajectòria, que va començar amb la pintura figurativa i que amb els anys va 

evolucionar cap a l’abstracció geomètrica. Aquesta mirada enrere s’ha plasmat 

en una exposició que ja s’ha pogut visitar a Amposta i Tortosa i que, des d’ahir, 

s’ha instal·lat al Museu d’art Modern de Tarragona.” 



El Punt, (Girona),  16-02-07 

 

Redacció, “Cuarenta años de Jaume Rocamora en colores. El Museu d’Art 

Modern de Tarragona acoge hasta el próximo 6 de mayo la exposición 

retrospectiva Càlida Construcció 1966-2006, que repasa la trayectoria artística 

del pintor tortosino Jaume Rocamora.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  17-02-07 

 

Redacció, “Seqüències d’Art. Joan M. Pujals, Viena Edicions, 186 pàgines. 

Enquadernat amb tapa dura, el llibre inclou més de 100 il·lustracions en color, 

un pròleg de Daniel Giralt Miracle i comentaris d’una quarantena d’artistes 

vinculats amb les terres de tarragonines, ubicats des del segle XIX al XX, des 

de la figuració a l’abstracció, de l’expressionisme al magicisme, de 

l’hiperrrealisme al geometrisme, del clàssic al més innovador. Amb un caràcter 

assagístic que no oblida, tanmateix, el valor documental i l’interès acadèmic, 

els autors s’ordenen alfabeticament acompanyats d’un comentari crític i la 

il·lustració d’alguna de les obres realitzades. S’hi inclou, entre d’altres, la 

referència a Daniel Argimon, Arranz Bravo, Bartolozzi. J. Chancho, Joan Miró o 

Joan Rebull”. 

Bonart, (Girona),  núm. 88,  febrer 2007 

 

Redacció, “Quaranta anys de Jaume Rocamora. El Museu d’Art Modern acull 

una exposició de Jaume Rocamora titulada “Càlida Construcció, 1966-2006”. 

Aquesta mostra, que ja s’ha pogut veure a Tortosa i a Amposta, proposa una 

mirada retrospectiva del camí recorregut per Rocamora en els darrers quaranta 

anys.” 

Públics, Guia Cultural de Tarragona, núm. 78,  febr er 2007 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern hace un repaso a los 40 años de trayectoria 

artística del pintor Jaume Rocamora.” 

Diari de Tarragona, Encuentros, (Tarragona),  31-03 -07 

 



Redacció, “Museu d’Art Modern de Tarragona. Càlida Construcció (1996-2006). 

El llenguatge geomètric i sòlid de l’artista tortosí Jaume Rocamora ha 

aprofundit en les possibilitats del collage.” 

El Temps d’Art, (València),  març- abril 2007  

 

Mary Cugat, “La Diputació de Tarragona dedica un catàleg a l’artista tortosí 

Jaume Rocamora. El Museu d’Art Modern acull fins el 6 de maig l’exposició 

Càlida Construcció 1966-2006”, que repassa la seva trajectòria.” 

Diari de Tarragona, Revista, (Tarragona), 2-05-07 

 

Redacció, “Antonio Alcàcer. Projecte d’arbres, fins el 21 de gener. Em aquest 

projecte ens ocupem de la relació entre els avis i els nens.  Intentem buscar i 

descobrir els paral·lelismes entre les relacions personals i les que veiem a la 

natura. L’home com a arbre i la humanitat com a bosc, amb totes les 

circumstancies que tenen a veure amb aquests dos conceptes.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 73, hivern 200 7 

 

Redacció, “Beatrice Bizot, fins el 28 de gener.  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 blanca, escena nocturna 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 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”. 

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm.73,  hivern 20 07 

 

Redacció, “Jaume Rocamora. Càlida construcció 1966-2006 del 8 de febrer al 

18 de març. Proposa una mirada retrospectiva del camí recorregut per Jaume 

Rocamora en els darrers quaranta anys.” 

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm. 73,  hivern 2 007 

 



Anunci: aprenem a mirar, treballem amb l’art. Museu d’Art Modern de 

Tarragona. Servei Pedagògic. 

Diari de Tarragona.  Presència, (Tarragona),  2- 8  març  2007 

 

Redacció, “El Tapís de Miró canvia de lloc. El Tapís de Joan Miró titulat 

Tarragona, que fins fa poc estava a la Casa Castellarnau lluirà en una de les 

sales de Museu d’Art Modern de Tarragona. El cèlebre pintor el va fer en 

agraïment a l’Hospital de la Creu Roja per haver guarit la seva filla accidentada, 

el 1969”. 

Públics, guia cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 80,  abril 2007 

 

 

 

Xavier Garcia, “Tamarit, col·lecció de llibre d’art de la Diputació de Tarragona, o 

els nostres artistes. Una llarga nòmina d’artistes del segle XX ha deixat 

constància del paisatge de garriga, de marge i de roca pelada del sud de 

Catalunya, com recorda el cronista. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  2-05-07 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona nos brinda una oportunidad de 

acercarnos y descubrir a través de una exposición temporal la obra de la 

escultura francesa Beatrice Bizot. Una artista cosmopolita y polifacética que 

tras un nomadismo entre EEUU, Australia y Europa nos presenta un discurso 

expositivo centrado en la ciudad y en la interaccion con el individuo”. 

Revistart. Revista de las artes, (Barcelona),  núm.  115,  2007 

 

I.A. “El tapiz de Miró vuelve al siglo XX. Trasladan la obra que el artista realizó 

en Tarragona en 1970 junto a Josep Royo hasta el Museu d’Art Modern, 

después de su paso por el Hospital de la Cruz Roja y la Casa Castellarnau.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  15-05-2007 

 

Carina Filella, “un tapís de Miró i Royo de 1970 arriba al Museu d’Art Modern 

de Tarragona, Josep Royo es mostra satisfet perquè el “Tapís de Tarragona” 

s’exposarà en millors condicions. “El Tapís de Tarragona és una de les 



històries més brillants de l’art contemporani generades a Tarragona, fruit de 

l’amistat i la col·laboració de Joan Miró i Josep Royo”, segons l’artista Josep M. 

Rosselló, que ha estat un dels impulsors del trasllat d’aquest gran tapís des de 

la Casa Castellarnau al Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT), on es 

podrà exposar en millors condicions. Josep Royo, que en els pròxims dies 

vetllarà de prop de les tasques de neteja de l’obra, va manifestar al seva 

satisfacció per el trasllat i per la dignificació de la seva exposició pública. 

“Aquest és el seu lloc, on qui el contempla s’hi pot recrear”, va dir ahir.” 

El Punt, (Girona), 18-05-07 

 

Josep Mª Rosselló, “Ahora ya està en su casa. Desde ayer el Tapís de 

Tarragona, de Joan Miró y Josep Royo, descansa en el Museu d’Art Modern.” 

Diari de Tarragona, 18-05-07 

 

Redacció, “El Tapís de Joan Miró al Museu d’Art Modern de Tarragona”. 

Aquí.Camp de Tarragona,, (Tarragona), 18-05-07 

 

Salvador Miranda, “El Tapís de Tarragona de Joan Miró ja està al Museu d’Art 

Modern de la ciutat. Es tracta de la primera creació d’aquest tipus del genial 

pintor català amb col·laboració amb el tapisser Josep Royo. La nova sala on 

descansa es dedicarà a la societat formada pel tapisser Josep Royo” 

MésTarragona, 18-05-07 

 

 

 

 

 

Redacció, “Trasladan el primer tapíz de Miró al Museo de Arte Moderno de 

Tarragona. La obra fue origen de una serie de encargos para Joan Miró, com el 

Gran Tapiz para la Port Authority de Nueva York, que desde 1974 estuvo 

instalado en la Torres Gemelas y sufrió la destrucción de los atentados del 11 

de septiembre de 2001. Otros tapices están expuestos en la Fundación Miró de 

Barcelona, en la Foundation Maegth de Saint.Pul-de-Vance (France), en la 

National Gallery de Washington. En este sentido, se prevé realizar una 



segunda parte del documental, relacionando el Tapiz de Tarragona, como el 

primero de la serie, con es resto de obras repartidas por todo el mundo.” 

La Vanguardia Digital, (Barcelona),  21-05-07 

 

Redacció, “Jaume Rocamora. Càlida construcció 1966-2006 del 8 de febrer al 

18 de març. Proposa una mirada retrospectiva del camí recorregut per Jaume 

Rocamora en els darrers quaranta anys.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm. 74,  primavera  2007 

 

Redacció, “Treballem amb l’art + CEIP Pràctiques, Tarragona. Del 19 de maig 

al 1 de juliol de 2007. Enguany, el Museu d’Art Modern de Tarragona inicia una 

iniciativa en el marc del Servei Pedagògic: convidar un centre escolar a 

exposar els treballs dels seus alumnes fets a partir dels seus alumnes fets a 

partir de la programació pedagògica i de les activitats del museu. Diferents 

nivells educatius del CEIP de Pràctiques de Tarragona són els convidats en 

aquesta primera edició.”  

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm. 74,  primaver a 2007 

 

Miquel Colador, “Los alumnos del CEIP de Pràctiques expondrán en el Museu 

d’Art. Además de verlo, este año los jóvenes alumnos de Tarragona trabajarán 

para ser los artistas que expondrán dentro de pocos días en las salas del 

Museu. El pintor Antonio Alcàsser les visitó ayer en la escuela para explicarles 

la tècnica que deberán utilizar si quieren ver sus obras colgadas en las paredes 

del Museu.” 

Diari de Tarragona,  (Tarragona), 10-05-07 

 

Redacció, “Exposició de treballs dels alumnes del CEIP de Pràctiques. El 

Museu d’Art Modern obre els seves portes a les escoles.” 

Aquí.Camp de Tarragona,, (Tarragona),  22-05-07 

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern de Tarragona s’obre als escolars. 

Podran exposar-hi les seves obres. El Museu d’Art Modern de Tarragona ha 

engegat una iniciativa pionera, batejada amb el nom Les escoles exposen al 

MAMT, per tal de promoure la creació entre els escolars i que consisteix a 



organitzar al mateix museu exposicions de les obres fetes pels alumnes. Els de 

CEIP de Pràctiques de Tarragona han estat els primers.” 

El Punt, (Girona),  22-05-07 

 

Redacció,  “Exposició de treballs dels alumnes del CEIP de Pràctiques. El 

Museu d’Art Modern obres les seves portes a les escoles.” 

Aquí.Camp de Tarragona,, (Tarragona), 22-05-07 

 

Notícies,  “EL Museu d’Art Modern obre els seves portes a les escoles. El 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, acull fins el proper 1 de juliol 

l’exposició “Treballem amb l’Art: Museu d’Art Modern + Ceip de Pràctiques” 

emmarcada en el programa “les escoles exposen al MAMT” fruit de la nova 

línia de cooperació entre el Museu i les escoles. La mostra, es va inaugurar 

dissabte, és un recull de les sobres que els alumnes dels cicles infantil i 

primària del CIP Pràctiques de Tarragona han realitzat sobre els artistes del 

Museu.” 

IntraDT Diputació deTarragona, (Tarragona), 24-05-0 7 

 

F. Basco, “Jaume Rocamora, artista. Molts vegades penso que mai no he 

renunciat a la pintura figurativa. El pintor Jaume Rocamora, (Tortosa, 1946) 

celebra els seus quaranta anys de vida artística amb una exposició antològica 

feta al Museu d’Art Modern de Tarragona i un catàleg.” 

Diari de Tarragona,  (Tarragona), 27-06-07 

 

Redacció, Treballem amb l’art. Museu d’Art Modern + Ceip de Pràctiques.” 

Diari de Tarragona, agenda, (Tarragona), 28-05-07 

 

Antonio Salcedo, “L’art és cosa de tots. La tasca pedagògica del MAMT de 

Tarragona té un nivell alt, com es pot comprovar amb l’exposició que presenta 

actualment. És ben sabut que un dels factors que dificulten la comprensió de 

l’art és la deficiència  en l’àrea d’educació visual i plàstica. La majoria dels 

mestres i de professors d’instituts no estan preparats per formar de manera 

adequada els alumnes en aquest camp. D’altra banda, els plans d’estudi han 

anat arraconant les assignatures artístiques fins els mínims, amb la qual cosa 



el problema s’accentua, malgrat que esta demostrada la importància que té 

aquest camp en la formació integral de l’individu: ajuda a desenvolupar les 

capacitats d’expressió, d’anàlisi i  de crítica, i prepara per a un món en el qual 

el llenguatge visual és per tota arreu. En aquest sentit la tasca pedagògica que 

du a terme el MAMT de Tarragona té un nivell alt, com es pot comprovar en 

l’exposició que presenta actualment. La mostra és el resultat d’un treball 

conjunt entre el museu i el CEIP de Pràctiques.” 

El Punt, (Girona), 29-05-07 

  

Redacció, “El Museu d’Art Modern obre les portes a les escoles. Es tracta d’una 

nova línia de cooperació entre el museu i les escoles que ja han donat fruit. I és 

que fins el dia 1 de juliol, espot visitar l’exposició Treballem amb l’Art: Museu 

d’Art Modern + Ceip de Pràctiques. Aquesta mostra és un recull de les obres 

que els alumnes dels cicles d’infantil i primària del Ceip de Pràctiques de 

Tarragona han fet sobre els artistes del MAMT. 

El Punt, (Girona), 3-06-07 

 

J.M. Rosselló, “Apaga l’espelma... Aprovecho el final de este Pas de Zebra 

para felicitar al Museu d’Art Modern de la Diputació por la instalación de la sala 

dedicada al Tapís de Tarragona de Joan Miró i Josep Royo.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 10-06-07 

 

Redacció, “Baixeras plasma la vida y obra de Lluís M. Saumells. La sala de 

actos del Museu d’Art Modern de Tarragona quedó pequeña para acoger la 

gran cantidad de público que asistió a la presentación del libro dedicado a la 

vida y obra del escultor tarraconense Lluís M. Saumells.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  21-06-07 

 

 

 

 

Redacció, Enric Baixeras dedica un llibre a l’escultor Saumells. Editat per la 

Diputació de Tarragona. Va ser molt amic seu i ara publica un llibre sobre la 

seva vida i obra. Enric Baixeras acaba de publicar el llibre Lluís Maria Saumells 



1915-1999, sobre aquest “escultor de la modernitat i un artista que va donar a 

les seves escultures un toc d’intimitat i de sensibilitat”, segons el va qualificar 

Arnau Puig en la presentació de l’obra” 

El Punt, (Girona), 24-06-07 

 

Redacció, “Enric Baixeras recull en un llibre la vida i l’obra de Lluís M. 

Saumells. Al Museu d’Art Modern de Tarragona s’hi ha celebrat la presentació  

del llibre dedicat a  la vida i l’obra de l’escultor tarragoní. L’autor de Lluís Maria 

Saumells 1915-1999, Enric Baixeras, va ser amic personal de Saumells. La 

presentació va anar a càrrec del crític d’art i professor de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, Arnau Puig, que va definir Saumells com un escultor 

de la modernitat i un artista que va donar a les seves escultures un toc 

d’intimitat i de sensibilitat.” 

El Punt, (Girona), 24-06-07 

 

Redacció, “Tarragona: Museu de Tarragona. El Servicio Pedagógico del Museo 

de Arte Moderno de Tarragona presenta este nuevo proyecto que lleva por 

título “Treballem amb l’art. Museu d’Art Modern + Ceip Practiques”, en el que se 

inicia una nueva línea de cooperación entre las escuelas y el museo.” 

Revistart, Revista de las artes, (Barcelona)  núm. 117, 2007 

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern, tancat per reformes. Durà a terme una 

transformació museogràfica de les dues plantes superior i només quedarà 

oberta la planta baixa.. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 

(MAMT) encara un estiu atípic. Les dues plantes superiors estaran tancades al 

públic per tal de dur-hi a terme unes obres de reforma i millora, que suposaran 

també una transformació museogràfica de les instal·lacions. A partir del dia 23, 

quan comencin els treballs, només quedarà oberta la planta baixa i el vestíbul. 

“Amb un breu període de temps tindrem un museu modern i confortable”, 

comenta la directora del MAMT, Rosa Ricomà, que preveu que les obres 

estiguin enllestides al final d’any. El nou projecte museogràfic preveu la 

distribució de les obres en funció de tres etapes històriques: el pas del segle 

XIX al XX, els anys que uneixen la República amb l’inici de la Democràcia, i la 

contemporaneïtat.” 



El Punt, (Girona),  8-7-07 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern comença aquest mes les obres de 

remodelació dels espais públics. A partir del 16 de juliol només es podrà 

accedir a les sales de planta baixa”. 

MésTarragona,  (Tarragona), 10-07-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacció: Exposicions de Temporada, “Rocamora i l’art de ser. Càlida 

Construcció (1966-2006) MAMT  febrer-maig. L’exposició Càlida construcció 

(1996-2006) al Museu d’Art Modern de Tarragona i la presentació del llibre 

catàleg, marca l’oportunitat de revisar l’obra de Jaume Rocamora. Durant més 

de quaranta anys Jaume Rocamora ha treballat d’una manera continuada, 

perseverant, obstinada, si cal. Tots aquests anys l’ha mogut una necessitat de 

sentir-se viu culturalment, de viatjar i conèixer llocs i persones, de comunicar-

s’hi, de donar suport a qualsevol iniciativa cultural o artística. Tot plegat el 

converteix en  un afigura única, imprescindible en molts aspectes.” 

Artiga, (Tarragona), núm. 3,  juliol 2007 

 

 

Redacció, “Les escoles exposen al MAMT. El museu d’art modern i el ceip de 

pràctiques converteixen els nens en artistes.Treballem amb l’art + CEIP 

Pràctiques, Tarragona. Del 19 de maig al 1 de juliol de 2007. Enguany, el 

Museu d’Art Modern de Tarragona inicia una iniciativa en el marc del Servei 

Pedagògic: convidar un centre escolar a exposar els treballs dels seus alumnes 

fets a partir dels seus alumnes fets a partir de la programació pedagògica i de 



les activitats del museu. Diferents nivells educatius del CEIP de Pràctiques de 

Tarragona són els convidats en aquesta primera edició.” 

Entitats, la revista de la gent de Tarragona, (Tarr agona),  núm. 29, juliol  

2007 

 

Redacció, “Libros: Corbella, de la pintura existencial a l’essencial. En este 

volumen, Joan Martí Castell analiza la trayectoria artístca del pintor y recorre 

las seis estapas “espirituales” en las que se divide su proceso evolutivo, 

vivencial y emotivo”. 

Revistart, Revista d e las artes, (Barcelona),  núm . 118,  2007 

 

Redacció, “la Diputación de Tarragona presenta en su Museo de Arte 

Contemporáneo el libro Lluís Maria Saumells 1915-1999 de Enric Baixeras i  

Sastre. La presentació corrió a cargo de Arnau Puig, crítico de arte. Muchos le 

llaman “El Greco de la escultura catalana”. La espiriutalidad de Saumells, su 

creatividad, su espítiru renovador y, por encima de todo, su gran personalidad 

humana y artística, le acreditan como uno de los grandes forjadores del siglo 

XX.” 

Revistart, Revista d e las artes, (Barcelona) núm. 118,  2007 

 

 

Redacció, “Lluís M. Saumelles 1915-1999, Enric Baixeras i Sastre, Diputació de 

Tarragona, 152 pàgines. El llibre s’incorpora a la col·lecció de textos 

guanyadors de la Beca Saumells convocada biennalment per la Diputació 

tarragonina amb l’objectiu d’estudiar i donar a conèixer els seus fons d’art. En 

aquesta ocasió, l’anàlisi correspon a l’obra de l’escultor Lluís Saumells, amb un 

seguit de peces que mostren com va influir en ell el pes de la Guerra Civil o la II 

Guerra Mundial, i també es fan ressò del debat de l’època entre art lliure oposat 

a l’art engatjat.” 

Bonart, (Girona),  núm. 95, setembre 2007 

 

Redacció, “Saumells i Enric Baixeras”. El treball Lluís M. Saumells (1915-1999), 

d’Enric Baixeras i Sastre –a la foto de Joana Fort amb  Rosa Ricomà, directora 

del Museu d’Art Modern de Tarragona, durant la presentació del llibre-, va 



guanyar la beca Saumells que convoca anualment la Diputació de Tarragona 

per estudiar i difondre el seu fons d’art”. 

Bonart, (Girona),  núm. 96,  octubre 2007 

 

Joan Cavallé, “Carles Mani i el monument als herois. L’any 1911 Julio Antonio 

va guanyar el concurs de l’Ajuntament per fer l’estàtua dels Despullats de la 

Rambla Nova. L’escultor Carles Mani va presentar el seu projecte més 

preparat, va perdre i va morir cinc dies després del veredicte.” 

MésTarragona, (Tarragona), 15-10-07 

 

Redacció, “L’Abadia de Montserrat i la Diputació acorden potenciar objectius 

culturals comuns. Una de les primeres actuacions podria ser l’exposició d’obres 

del fons d’art de Montserrat. El Museu d’Art Modern mostrarà obres de Rusiñol, 

Fortuny, Ramon Casas i Joaquim Mir. 

MésTarragona, (Tarragona),  5-12-07 

 

Redacció, “Los fondos de la Abadia de Montserrat se expondrán en el Museo 

de Arte Moderno. La Diputación de Tarragona difundirá el patrimonio cultural de 

Montserrat”. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 5-12-07 

 

Carina Filella, “La Diputació de Tarragona negocia exposar obres del fons de 

Montserrat. S’ha arribat a un principi d’acord per realitzar exposicions d’obres 

procedents de l’important fons d’art de Montserrat al Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona.”  

El Punt, (Girona),  5-12-07 

 

Antoni Coll i Gilabert, “Montserrat. En el curso de la visita, elpresidente de la 

Duiputación de Tarragona,  Josep Poblet, mantuvo una entrevista con el abad 

Josep M. Soler y acordaron, entre otras cosas, que obras del fondo artístico 

montserratino se expongan en el Museu d’Art Modern”. 

Diari de Tarragona. La Plumilla (Tarragona), 7-12-0 7 

 



Redacció, “S’ha presentat el llibre “Santiago Rusiñol, paisatges i amistats”, un 

llibre d’art i alguna cosa més, de Vinyet Panyella. De la documentació que 

recull el llibre, cal destacar-ne la que fa referència a l’amistat que mantenia 

Rusiñol amb Narcís Oller i Josep Ixart.” 

El Punt, (Girona), 16-12-07 

 

Redacció, “Santiago Russinyol [sic] i l’entorn de Tarragona units en un llibre 

editat per la Diputació. Aquest és el número 21 de la col·lecció “Tamarit”, que 

pretén donar prestigi a autors del Camp”. 

MésTarragona,  (Tarragona), 14-12-07 


