
El MAMT a la PREMSA 2008 

 

 

 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern es renova. A partir del 8 de gener, el Museu 

d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, reiniciarà de forma gradual la seva 

activitat, un cop les obres de rehabilitació que s’estan realitzant des del mes de 

setembre ho permetin. La inauguració completa de l’espai expositiu, que anirà 

acompanyat d’un projecte museogràfic, està prevista per el mes de març. 

Aquesta remodelació garantirà el confort dels visitants i la seguretat del 

patrimoni que es conserva. Per aquest motiu s’està instal·lant un sistema de 

climatització, de control d’humitat, de megafonia i de vigilància, adequat a les 

funcions socials de l’edifici. A més, les obres milloraran l’accessibilitat per a 

discapacitats. 

La reobertura del Museu anirà acompanyada d’un nou discurs museogràfic, 

que presentarà la creativitat artística de la demarcació al llarg del segle XX. 

D’aquesta manera, es podran visitar tres espais diferenciats: “pas del segle XIX 

al XX”, que inclou l’espai “Bronze Nu. Julio Antonio, un a vida d’escultor”, 

presentat a l’any 2006; “De la República a la democràcia”, on es posarà de 

manifest la tasca dels centres d’ensenyament artístic, i “La Contemporaneïtat” 

que serà l’espai dedicat als artistes actuals.” 

Diputació de Tarragona, (Tarrgona),  núm. 8, gener 2008 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona es renova, setze anys després 

de la seva obertura, el Museu d’Art Modern de Tarragona està portant a terme 

unes obres cabdals per a la seva funcionalitat com a museu, tant pel confort 

dels seus visitants com per la seguretat del patrimoni que conserva.” 

El Punt, (Girona), 6-1-2008 

 

Ernest Vallhonrat Llurba, “Tarragona a los héroes de 1811. El escultor 

moraebrense Julio Antonio (1889-1919), supo plasmar magistralmente la 

tragedia tarraconense en el grupo escultórico del monumento “Tarragona als 

herois de 1811”, conmemorativo del primer Centenario en 1911. La figura 



central de la matrona romana desnuda, simboliza la ciudad de Tarragona y 

sostiene  con ambos brazos el cuerpo desnudo e inerme d eun hombre, que a 

su vez representa la sacrificada población tarraconense. Al lado de éste, 

sentado a los pies de la matrona se halla la figura desnuda de un joven 

desfallecido que con el brazo derecho caído sostiene su espada, simbolizando 

a uno de los valientes soldados que entregaron su vida en la defensa de 

Tarragona.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  15-01-2008 

 

Redacció, “Anunci Bases Biennal d’Art 2008: 36 Premi Tapiró de Pintura -  34 

Premi Julio Antonio d’Escultura” 

Bonart, (Girona), núm.100, febrer 2008 

 

Redacció, “La Diputació de Tarragona convoca una altra edició de la biennal 

d’art, que inclou el 36è premi Tapiró de Pintura i el 34è premi Julio Antonio 

d’Escultura.” 

El Punt, (Girona), 14-02-2008 

 

Redacció, Convocada la Biennal d’Art de la Diputació. La Diputació de 

Tarragona convoca una altra edició de la biennal d’art, que inclou el 36è premi 

Tapiró de Pintura i el 34è premi Julio Antonio d’Escultura.” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona),  14-02-2008  

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern de Tarragona reobrirà les portes el 9 

d’abril. Tindrà tres espais diferenciats. Tancat des del mes de setembre passat 

a causa d’obres de remodelació, el Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona (MAMT) reobrirà el 9 d’abril les portes al públic, amb un nou discurs 

museològic i tres espais diferenciats, que faran un recorregut per a la creativitat 

artística de les comarques de Tarragona al llarg del segle XX. 

El Punt, (Girona), 15-02-2008 

 

Redacció, “Museu per als més petits. La Diputació ha creat el projecte “El 

Museu visita les Escoles”, que ha suposat el trasllat de les activitats des del 

Museu d’Art Modern a les escoles que ho han sol·licitat; en total s’ha atès a 690 



nens a 9 escoles. En la imatge, el president de la Diputació, Josep Poblet, 

visitant una activitat pedagògica dedicada als alumnes d’un dels centres 

educatius de Tarragona.” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona),15-02-2008 

 

Rubén Lombarte, “Los alumnos del CEIP Riu Clar organizan hoy una 

exposición en al que plasman su propia manera de ver las grandes obras de 

arte moderno y contemporáneo. Dicha exposición contará con la participación 

del Museu d’Art Modern y es una iniciativa del profesorado del CEIP Riu Clar.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  22-02-2008 

 

Carina Filella, “La Generalitat crea a Tarragona un festival que relleva l’anterior 

Primavera Fotogràfica. Tindrà lloc del 14 al 20 d’abril i inclourà les II Jornades 

Catalanes de Fotografia, un projecte per a artistes joves i tretze exposicions. La 

Primavera Fotogràfica era un certamen que, fins el 2005, programava desenes 

d’exposicions fotogràfiques arreu de Catalunya i servei com a pol de reflexió i 

comunicació entre els representants del sector. El buit que va deixar al seva 

desaparició es cobreix ara amb un nou festival, que s’ha batejat amb el nom de 

Scan, i que tindrà lloc a Tarragona del 14 al 20 d’abril. L’Scan “tindrà com a 

objectiu principal repensar el que hauria de ser un observatori permanent en 

aquest àmbit a Catalunya”, segons va dir ahir a Tarragona el conseller de 

Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras. Durant el festival, 

que també inclourà la celebració de les II Jornades Catalanes de Fotografia, 

s’organitzaran tretze exposicions fotogràfiques a la ciutat.” 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Comellas Escultura Natura, 

de Rufino Mesa. Del 9 d’abril al 25 de maig.  

El Punt, (Girona), 23-02-2008 

 

Natàlia Borbonès, “Cap pregunta, cap “guarra”, visita guiada a l’exposició de 

Lídia Pérez i quatre desvaris sobre les exposicions a Reus. ... El Palau Bofarull, 

on la Diputació també promou exposicions, tot i que a anys llum de l’activitat al 

museu d’art modern que té a Tarragona...” 

El Punt, (Girona), 25-02-2008 

 



Redacció, “La Diputació de Tarragona entrega las becas Antonio Agustín, Lluís 

M. Saumells i M. Montoliu. Montserrat Corretger, Ángel Patricio Archilla y 

Assumpta Rosés recibieron de manos del presidente de la Diputació, Josep 

Poblet, el importe de las becas XII Beca Antoni Agustí, IV Beca Lluís Saumells 

y XXIX Beca Manuel de Montoliu que la institución otorga para fomentar la 

investigación cultural en temas de interés para las comarcas de Tarragona.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  24-02-2008 

 

Redacció, “Biennal d’Art 2008. 36è Premi Tapiró de Pintura – 34è Premi Julio 

Antonio d’Escultura, termini de presentació d’obres 3 d’abril de 2008.” 

Bonart, (Girona), núm.  101,  març 2008 

 

Redacció, “El Tapiz de Miró se queda 10 años en el Museu d’Art” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 1-03-2008 

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern rep en dipòsit el “Tapís de Tarragona”, 

de Miró, ha estat restaurat i la Diputació editarà un llibre que n’explicarà la 

història. Ja fa mesos que el tapís que Joan Miró va donar a la ciutat de 

Tarragona ocupa un lloc preferent al Museu d’Art Modern, però ahir es va 

oficialitzar la cessió en dipòsit d’aquesta obra, propietat de Creu Roja, a la 

Diputació. El Tapís de Tarragona, que Miró va crear el 1970, ha estat restaurat 

per Josep Royo, justament l’artista que va col·laborar amb Miró en la seva 

confecció. Ahir, tant ell com les autoritats presents van coincidir a dir que ara el 

tapís ocupa el lloc que li pertoca per coherència”. 

El Punt, (Girona), 1-03-2008 

 

Redacció, “El Tapís de Tarragona de Joan Miró s’exhibirà com a mínim durant 

deu anys al Museu d’art Modern” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona), 3-03-2008 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern s’assegura d’exhibir el Tapís Tarragona de 

Miró els pròxims deu anys. La propietat de l’obra, Creu Roja, ha arribat a un 

acord amb la Diputació i l’Ajuntament. L’artista va donar el tapís en agraïment a 

l’Hospital de la Creu Roja per guarir a la seva filla.” 



MésTarragona, (Tarragona), 3-03-2008 

 

Carina Filella, “SCAN, La nova primavera fotogràfica de Tarragona. El Museu 

d’Art Modern de Tarragona dóna a conèixer el jardí de pedra de Rufino Mesa. 

És una de les exposicions de l’SCAN, l’antiga Primavera Fotogràfica, que 

programarà diverses mostres a la ciutat. Els darrers onze anys, l’artista Rufino 

Mesa ha instal·lat un centenar d’escultures al jardí bosc de La Comella, el mas 

tarragoní de sis hectàrees on viu l’escultor i que s’ha convertit en el seu 

“projecte de vida”. Ara, el Museu d’Art Modern de Tarragona ha programat una 

exposició que catalogarà tota l’obra i donarà a conèixer l’artista, el seu projecte 

i les interpretacions que fan el fotògraf Lluís Vives, el creador audiovisual 

Gerard Gil i el poeta Magí Sunyer. L’exposició s’inaugurarà el 9 d’abril.”  

El Punt, (Girona), 14-03-2008 

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern de Tarragona organitza unes jornades 

sobre la relació entre l’art i el paisatge. Les Jornades de pedagogia de l’Art i 

Museus, que organitza per cinquè cop el Museu d’Art Modern de la Diputació 

de Tarragona, reflexionaran enguany sobre les interrelacions entre l’art i el 

paisatge. Sota el títol Art i paisatge, diàlegs entre art visuals i l’entorn, les 

sessions tindran lloc els dies 16 i 30 d’abril.” 

El Punt, (Girona),  23-03-2008 

 

Màrius Domingo, “SCAN 2008, Festival de Fotografia de Catalunya. En el 

programa d’exposicions també participen el Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona, amb La Comella, Escultura Natura.” 

Bonart, (Girona), núm 103, abril 2008 

 

Carlos Izquierdo, “El Museu d’Art Modern de Tarragona reabre tras seis meses 

de obras cifradas en un millón de euros. Accesos nuevos, lavabos, sistema 

especial de climatización, mejor vigilancia y megafonía, además de la 

inauguración de la exposición “Comella Escultura natura –Rufino Mesa, un 

projecte de Vida.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 10-04-2008 

 



Salvador Miranda, “El Museu d’Art Modern reobre amb una exposició de Rufino 

Mesa sobre La Comella. Dos fotògrafs, un vídeo artista, un poeta i un crític 

interpreten aquest espai creat per l’escultor en un bosc tarragoní. El Museu ha 

estat tancat durant els sis mesos que han durat els obres de remodelació i els 

canvis en la museïtzació.” 

MésTarragona (Tarragona), 14-04-08 

 

Marta Jiménez, “El MAMT va obrir ahir les seves portes després de sis mesos 

tancat per obres de remodelació. El Museu d’Art Modern es renova per ser més 

didàctic i accesible.” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona), 10-04-2008 

 

Redacció, El Museu d’Art Modern  celebra les V Jornades de Pedagogia de 

l’Art i Museus. El proper dimecres dia 30, el Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona acollirà la segona sessió de les V Jornades de 

Pedagogia de l’Art i Museus, que girarà al voltant de l’exposició Comella-

escutura-natura. Rufino Mesa, un projecte de vida. Més d’un centenar de 

professionals del món de la formació, estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

de l’Institut de Ciències de l’educació, així com persones vinculades als museus 

participen en aquestes Jornades dedicades a l’art i al paisatge, que organitza el 

Museu d’art Modern.” 

El Punt, (Girona), 27-04-2008 

 

Albert Macaya, “Josep Borrell, Lluís Vives i Gerard Gil interpreten les escultures 

de Rufino Mesa, de forta càrrega poètica. De simbiosis i sinergies: art i natura. 

El punt de partida és el conjunt de les obres que l’escultor Rufino Mesa ha 

instal·lat a la seva masia de la Comella, al volts de Tarragona. En mig d’un bocí 

de bosc mediterrani, Mesa ha trobat el lloc idoni per situar-hi les seves obres de 

forta càrrega poètica. La Comella ha estat rellegida i interpretada per dos 

fotògrafs: Lluís Vives i Josep Borrell. I al projecte s’hi suma un tercer 

participant: el videoartista Gerard Gil amb un documental sobre l’escultor i 

l’indret.” 

El Punt, (Girona),  25-04-2008 

 



Josep Maria Rosselló, La Comella: idea, naturaleza, piedra. En el kilometro tres 

de la carretera del Pont d’Armentera, dirección Els Pallaresos, conviven la idea, 

la naturaleza y la piedra, en un espacio mágico que han creado el escultor 

Rufino Mesa, la naturaleza y el tiempo: la Comella. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 1-05-2008 

 

Redacció, “Comella Escultura Natura, Rufino Mesa un projecte de vida. Del 9 

d’abril al 25 de maig. Rufino Mesa a La Comella ha creat un jardí de pedra, un 

espai natural en el que es poden contemplar algunes de les seves obres més 

representatives, com La Capella Turkana, l’Anell de Pedra, les pedres del 

cònsol i Glíptica. En totes hi podem percebre la presència rotunda de la 

matèria. L’exposició s’estructura en dos àmbits: l’artista i la seva obra, amb la 

presentació i catalogació de l’obra de Rufino Mesa a la Comella amb fotografia 

de Josep Borrell Garciapons i estudi del Dr. Antonio Salcedo, i l’entorn 

interpretat on la Comella es projecta més enllà del seu creador i de la seva obra  

i la mostra ens proposa altres visions, gràcies al fotògraf Lluís Vives, al creador 

audiovisual Gerard Gil i al poeta Magí Sunyer. Tres formes de veure i 

interpretar un entorn, que ens donen l’oportunitat d’aprofundir en la 

interdisciplinarietat en les relacions de la creació contemporània.” 

Informatiu Museu, (Barcelona), núm. 78, primavera 2 008 

 

Redacció, “Garcianguera 1912-1963. Del 29 de maig al 29 de juny. Sadurní 

García Anguera fou un dels alumnes reconeguts de Taller Escola d’Art de la 

Generalitat de Catalunya, juntament amb Josep Busquets, Gonzalo Líndin, 

Enric Pinet i Maria Teresa Ripoll. Fins ara es coneixia el pintor per els seus 

paisatges, però en aquesta mostra veiem que el dibuix a la ploma era un altre 

dels seus llenguatges creatius. Dibuixos que es caracteritzen per la seva 

meticulositat i pels seu tractament acurat, que fins i tot assoleixen un cert 

preciosisme en l’execució.” 

Informatiu Museu, (Bareclona), núm. 78, primavera 2 008 

 

Redacció, “El MAMT presenta el catàleg de l’exposició de Rufino Mesa. El 

volum explica el projecte artístic de Rufino Mesa, u artista que ha convertit la 

finca de la Comella (molt a prop de Tarragona, a la carretera del Pont 



d’Armentera) en un jardí d’escultures a l’aire lliure. Precisament el MMAT 

exposa una sèrie de fotografies sobre la Comella” 

El Punt, (Girona), 15-05-2008 

 

Redacció, “La Diputació presenta el catàlogo de la exposición “Comella 

Escultura Natura. Rufino Mesa. Un projecte de vida”. El trabajo constituye la 

aproximación más completa a la obra del escultor, de la mano de diversos 

especialistas como Antonio Salcedo, Lluís Vives, Josep Borrell, Gerard Gil i 

Martí Sunyer.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 17-05-2008 

 

Redacció, “La Diputació  presenta el catàleg de l’exposició escultòrica de 

Rufino Mesa. Aquest estudi constitueix una eina completa d’estudi i 

d’aproximació a l’obra d’aquest autor. 

Més´Tarragona, (Tarragona),  19-05-2008 

 

Redacció, “La Diputació de Tarragona edita un catàleg sobre el jardí 

d’escultures de Rufino Mesa. Rosa Ricomà directora del Museu, va dir que amb 

aquest treball s’ha donat l’oportunitat d’interpretar l’art de Rufino Mesa a través 

d’altres obres d’art. Antonio Salcedo va reflexionar sobre la intensa vinculació 

entre l’art i la natura, i la influència que, inevitablement, exerceix avui dia el món 

tecnològic sobre l’art. “l’arquitectura de Rufino convida al silenci, al recolliment i 

a la reflexió”, va dir Salcedo. 

El Punt, (Girona), 19-05-2008 

 

Josep Maria Buqueras, “La Comella/Rufino Mesa. Aquesta obra escultòrica 

utilitza peces de gran format construïdes amb materials sòlids i perdurables 

com són el bronze, el marbre, el ferro, la pedra, etc. Les obres van apareixent 

al pas dels vianants: Les Fites, les Ocultacions, les Capelles, l’anell de pedra, la 

Capella Turkana, Glíptica, No parlaré mai més, Las piedras del consuelo. Fins 

el 25 de maig al Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona),  29-05-2008 

 



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

Garcianguera. VA ser un dels alumnes reconeguts del Taller-escola d’art de 

Tarragona amb Josep Busquets, Gonzalo Lindín, Enric Pinet, M. Teresa Ripoll, 

entre d’altres” 

MésTarragona, (Tarragona),  30-05-2008 

 

Carina Filella, “El MAMT exposa l’obra menys coneguda de Garcianguera. El 

Museu tarragoní mostra els seus dibuixos a la ploma. El Pintor Sadurní García 

Anguera, conegut artísticament amb el nom de Garcianguera, conreava facetes 

artístiques per a molts desconegudes”, segons el crític d’art Antonio Salcedo. 

Per això, una exposició del Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona 

dóna ara a conèixer la seva vessant menys coneguda: el dibuix a la ploma.” 

El Punt, (Girona),  30-05-2008 

 

Màrius Domingo, “Garcianguera 1912-1963. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona continua recuperant artistes de la seva àrea d’influència, amb 

exposicions molt ben seleccionades i documentades, que permeten fixar les 

aportacions dels creadors de Tarragona a la història de l’art nacional. De retruc 

permet acostar el públic les obres d’aquest creador que, normalment, estan 

escassament representats en les col·leccions públiques”. 

Bonart, (Giona), núm. 104,  juny 2008 

 

Redacció, “Anunci del Museu d’Art Modern de Tarragona: Tarragona ÉS ART.” 

Bonart, (Girona), núm. 104,  juny 2008 

 

Carina Filella, “La Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona premia l’argentí 

Diego Pujal i el madrileny Federico Sancho. Una escultura de l’artista de 

Tortosa Joaquim Espuny rep un accèssit”. 

El Punt, (Girona),  29-07-2008 

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa els treballs 

guanyadors de la Biennal d’Art. Federico Sancho s’emporta el premi d’escultura 

i Diego Pujal, el de pintura.” 



El Punt, (Girona), 12-07-2008 

 

Noelia Silvero, “Diego Pujal i Federico Sancho, premiados por la Biennal d’Art. 

El artista madrileño Federico sancho fue galardonado ayer con el XXXIV Premi 

Julio Antonio de escultura por su obra Dinamo. El XXXVI Premi Tapiró de 

pintura fue para el argentino Diego Pujal por A mano. El acto de entrega de 

premios tuvo lugar ayer en el Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona. 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  12-07-2008 

 

Redacció, “El madrileny Federico Sancho i l’argentí Diego Pujal guanyen la 

Biennal d’Art de la Diputació. Les seves creacions i la resta d’obres 

seleccionades es poden visitar fins al 31 d’agost al Museu d’Art Modern. 

L’artista de Madrid Federico Sancho i l’argentí Diego Pujal han estat els 

guanyadors de la Biennal d’Art 2008 convocada per la Diputació de Tarragona.” 

MésTarragona, (Tarragona),  14-07-2008 

 

Redacció, “La Biennal d’Art 2008 ja té els seus guanyadors. L’artista de Madrid 

Federico Sancho, l’argentí Diego Pujal, han estat els guanyadors de la Biennal 

d’Art 2008 convocada per la Diputació de Tarragona.” 

Aquí. Camp de Tarragona (Tarragona), 15-07-2008 

 

Redacció, “El MAMT reobre amb un nou projecte museístic. El Museu d’Art 

Modern de Tarragona referent artístic del territori. Després de les obres de 

remodelació, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ha reobert 

amb un nou projecte museístic.” 

Diputació de Tarragona, (Tarragona), núm. 9 , julio l 2008 

 

Redacció, “La Col·lecció Tamarit continua creixent. La Diputació de Tarragona 

continua treballant en la tasca de difusió de la producció artística de les 

comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Vint-i-dos són els volums de la 

Col·lecció Tamarit, editada conjuntament per tal de promoure la divulgació 

d’autors relacionats amb el nostre territori, ja sigui per naixement o per interès 

artístic.” 



Diputació de Tarragona, (Tarragona), núm. 9 , julio l 2008 

 

Redacció, “La Farinera de Joan Miró i Josep Royo. La farinera era una antiga 

fàbrica de farina situada a la Part Baixa de Tarragona, un dels molts exponents 

de l’arquitectura industrial del principi del segle XX de la ciutat. El 27 de 

setembre de 2008 es compliran 40 anys i el Museu d’Art Modern de Tarragona 

ho celebra amb l’exposició La Farinera de Joan Miró i Josep Royo. Aquesta 

exposició presenta l’obra tèxtil d’aquest tàndem artístic i alhora pretén difondre 

la importància d’un lloc i d’un temps en la historiografia de l’art català i la seva 

projecció a l’exterior.” 

Públics, Guia Cultural de Tarragona, núm. 95, setem bre 2008  

 

Redacció, “Federico Sancho i Diego Pujal, guanyadors de la Biennal d’Art 

2008. La Biennal d’art 2008, convocada per la Diputació de Tarragona, ja té 

guanyadors. L’artista madrileny Federico Sancho i l’argentí Diego Pujal han 

estat els guanyadors del certamen. Amb l’obra Dinamo , Sancho s’ha endut el 

34è Premi Julio Antonio d’escultura, mentre que Pujal ha guanyat el 36è Premi 

Tapiró de Pintura per l’obra A mano. Les seves creacions, amb la resta d’obres 

seleccionades, es poden visitar fins el 31 d’agost al Museu d’Art Modern.” 

El Punt, (Giorna), 20-07-2008 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern reobre les portes amb una millora de les 

instal·lacions i amb un projecte museístic que mostra la creativitat art´stica del 

S.XX a les nostres comarques.” 

Flashos d’actualitat. Informa’t DT. Butlletí intern  Diputació de Tarragona  

(Tarragona), 

núm. 13,  agost 2008.  

 

Josep Maria Rosselló, “Miró: terra. L’exposició del Museu Thyssen-Bornemisza 

dóna pas a la que veurem aquest setembre al Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona, titulada “La Farinera de Joan Miró & Josep Royo”. 

El Punt, 28-07-2008 

Josep Maria Rosselló, “Alfombras voladoras. En el Barrio Marítimo de 

Tarragona, antes de llegar al Serrallo había una antigua fabrica de harina 



conocida popularmente como “La Farinera”, los vecinos seguían el viejo 

consejo siempre actualizado de “cadascú a casa seva” y no curioseaban mas 

que lo justo sobre lo que pasaba en su interior desde que no se producía 

harina. (...) La Farinera ya no existe, quedan las obras realizadas en su interior, 

este espacio que en la actualidad está ocupado por un bloque de viviendas, o 

quizá sucedió lo que con el palacio de Aladino y la princesa Brudulbudura en 

“Las mil y una noches” que fue trasladada del lugar por el encanto de la magia 

tenebrosa de un inigormante y el día en que Aladino recupere su lámpara “La 

Farinera” volverá. Vonverá para convertirse en un espacio utópico en nuestro 

interior. Nuestra arcadia contemporánea el telar del mundo.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 09-08-2008 

 

Albert Macaya, “Entre l’herència i la innovació. Una nova edició de la Biennal 

de Tarragona recala a les sales del Museu. Les obres que s’hi apleguen 

responen a les dues modalitats convocades: el XXXVI Premi Tapiró de Pintura i 

el XXXIV Premi Julio Antonio d’escultura. És sabut que en tota biennal hi ha un 

criteri de selecció i atorgament de premis determinat per la composició d’un 

jurat específic. Aquest criteri pot ser compartit o no pel visitant, però és part 

inqüestionable de les regles del joc.” 

El Punt, Presència, (Girona),  8 - 14 agost  2008 

 

Redacció, “XXXVI Premi Tapiró de Pintura – XXXIV Premi Julio Antonio 

d’Escultura. Fins el 31 d’agost.  Biennalment la Diputació de Tarragona 

convoca els premis Tapiró de Pintura i Julio Antonio d’Escultura en el marc de 

la Biennal d’Art, amb l’objectiu de fomentar la creació i la investigació en pintura 

i escultura. El premi està obert a tots els artistes residents a l’Estat Espanyol. 

Aquest concurs, que es convocà per primer cop el 1944, s’ha convertit en un 

aparador en el qual els interessats per l’art han pogut fer un recorregut per la 

creació artística al llarg d’un període de més de seixanta anys. La Biennal d’art 

de la Diputació de Tarragona ha assolit un reconegut prestigi i els artistes 

concorren en gran nombre a  la seva convocatòria, la qual cosa imposa 

innovació i qualitat en el seu contingut.” 

Informatiu Museus , (Barcelona), núm. 79, estiu 200 8 

 



Redacció, “La Farinera de Joan Miró i Josep Royo. Del 16 de setembre al 16 de 

novembre de 2008. La Farinera era una antiga fàbrica de farina situada a la 

part baixa de Tarragona, un dels molts exponents de l’arquitectura industrial de 

principi de segle XX de la ciutat de Tarragona. A la gran nau blanca, amb 

parets les parets incrustades de farina, envaïda per la llum natural gràcies a les 

finestres  que l’envoltaven, s’hi trobaven diversos materials, telers, fusteries, 

munts cònics de cabdells de colors, papers retallats i dibuixats, cartells, pots de 

pintura, escombres i, penjats de les perxes: jute de Pakistan, llanes de distintes 

procedències, cotó, cànem de l’Índia, espart, sisal, cua de cavall, seda 

oriental...Un món d’una riquesa extraordinària que en mans del teixidor s’aniria 

trenant en el laberint de la trama i l’ordit fins a donar forma al tapís. Aquest fou 

l’espai que acollí el projecte que Aimé Maeght havia concebut per al tàndem 

Joan Miró i Josep Royo: la confecció de tapissos i “sobreteixims”. La Farinera 

esdevé, doncs, un espai per a la creació contemporània; l’adaptació d’un espai 

industrial de la part baixa de Tarragona es transforma, sense perdre la seva 

personalitat, per esdevenir un espai de creació de projecció internacional.” 

Informatiu Museus, (Barcelona), núm.79, estiu 2008 

 

Josep Maria Rosselló, “Joan Miró i Josep Royo, el Tapís de Tarragona. 

L’Hospital de la Creu, Sert i el Museu d’Art Modern. De la Farinera al Món. (...) 

Als anys 70, Ramon Carreté, ceramista i professor de l’Escola d’Art de la 

Diputació de Tarragona, va anar a veure Josep Royo a Sant Cugat, de part del 

director de l’escola, Lluís M. Saumells, per oferir-li una plaça de professor a 

l’escola i que dirigís una aula de tapís de nova creació. Royo ho va acceptar i 

és així com el segon tapis Miró&Royo es va realitzar a l’Escola d’Art. El tapís es 

va anomenar Tarragona II, i amb la venda d’aquesta obra es van liquidar les 

despeses que havien originat la donació a la Creu Roja del Tapís de 

Tarragona. E marxant d’art Aimée Maeght, que representava l’obra de Joan 

Miró, va oferir un contracte a Josep Royo i li va demanar que cerqués un espai 

per a realitzar tapissos de gran format. Royo va deixar les classes a l’escola 

d’Art. Era l’any 1974 i és així com va néixer La Farinera, a l’antiga fàbrica de 

farina de la ciutat.” 

Bonart (Giorona), núm. 106, agost 2008 

 



Màrius Domingo, “Federico Sancho i Diego Pujal, guanyadors de la Biennal 

d’Art 2008 de la Diputació de Tarragona. Introspecció, individualisme, 

desencant, economia globalitzadora, classes socials diluïdes entre el centre 

comercial i els vols low cost a Londres (o Berlin, o Nova York o París), la còpia 

de Dolce&Gavanna exhibida sense pudor, la fi de les utopies i els ideals, dos 

telèfons mòbils a la butxaca (un de privat i l’altre de la feina) consultar, el 

significat de la paraula geek a internet, publicar un bloc, sortir a comprar pa i 

tornar amb una samarreta blanca estampada amb la paraula ashimoto per tres 

euros. Com recull tot això l’art que es fa avui dia? Si fem una ullada als 

guanyadors del 36è Premi de Tapiró de pintura i el 34è premi Julio Antonio 

d’escultura que convoca la Diputació de Tarragona ens podrem començar a fer 

una idea aproximada. Formes simples que pressuposen un cert ordre exterior 

que amaga en el seu interior desordre, o tot el contrari,: l’ordre interior com a 

contraposició al desordre exterior. Els guanyadors Diego Pujal (Buenos Aires, 

1971), guanyador del premi de pintura, presenta una peça en dos colors 

titulada A mano, quan podria haver estat feta amb algun procediment infogràfic. 

Però a mano transmet el dinamisme del gest fet a mà de manera espontània, 

amb algunes connotacions xineses o japoneses. Elaborat sobre un tènue fons 

verd, podria ser un organisme unicel·lular, o una d’aquelles espècies que, 

segons els científics, desapareixen del planeta Terra a centenars cada dia. En 

A mano, l’aparença de simplicitat, el treball d’aplicar l’oli sobre la tela amb 

capes molt fines i les grans dimensions (130x195 cm) ens fa qüestionar el que 

tenim al davant, i intuir que darrera d’una forma plana i simple s’amaga 

quelcom subtilment complex. 

L’obra de Federico Sancho (Madrid, 1979), que ha merescut el premi 

d’escultura, porta per títol Dinamo, i té un cert component orgànic –com si fos la 

nimfa d’un insecte- barrejat amb el prototip d’un estri tecnològic d’ús encara per 

determinar. Altres versions de la mateixa peça, en acer i alumini, tenien un 

important component cinètic basat en el moviment aleatori. Els mapes de fluxos 

en internet o el moviment de les persones per una ciutat tenen també un 

component aleatori, que defineix el signe del nostre temps. ” 

Bonart, (Girona), núm. 106, agost 2008 

 



Anunci La Farinera de Tarragona – El Teler del Món Miró-Royo. Exposició del 

16 de setembre al 16 de novembre de 2008”  

Bonart, (Girona),  núm. 107, setembre 2008 

 

Carles Gonsàlbez “Museu d’Art Modern. Regreso a La Farinera. La obra que 

Miró hizo con Royo vuelve a Tarragona. La exposició abrirá sus puertas el 

martes día 16 y presentará la maqueta del tapiz mironiano que hubo en las 

Torres Gemelas de Nova York.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 10-09-2008   

 

Redacció, “Rosa Ricomà, directora del Museu d’Art Modern de Tarragona. Ha 

organizado una exposición con obras originales que Joan Miró realizó en 

Tarragona, junto con el tejedor Josep Royo, en La Farinera.” 

Diari de Tarragona, El Barómetro +, (Tarragona),  1 0-09-2008 

 

Redacció, “Arriben al Museu d’Art Modern els originals de Miró, procedents 

dela Fundació Joan Miró de Barcelona.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  10-09-2008 

 

Josep M. Rosselló, Las obras realizadas en La Farinera de Tarragona por Joan 

Miró y Josep Royo vuelven a la ciudad para contar su historia. 

Estábamos expectantes. Finalmente, ayer al mediodía llegaron a Tarragona las 

obras procedentes de la Fundació Joan Miró de Barcelona y de diversas 

colecciones privadas para la exposición “Miró-Royo. La Farinera el teler del 

món”, organizada por el Museu d’Art Modern de la Diputació. La exposición 

celebrada los cuarenta años del primer estudio sobre le papel de Joan Miró 

para el Tapís de Tarragona y la fructífera colaboración de Miró y Royo derivada 

de este primer tapiz. Sólo la palabra magia puede definir una simbiosis artística 

con resultados tan rotundos que ahora, al cabo de cuatro décadas, nos resulta 

todavía sorprendente. 

Sobreteixims ,y sobreteixims sacs, obras experimentales que han sido 

expuestas en múltiples ocasiones, fueron realizadas en nuestra ciudad y eso es 

algo que forma parte de nuestra identidad.” 



Diari de Tarragona, (Tarragona), 10-09-2008 

 

Carina Filella, “El tarragoní Josep Royo, que va col·laborar amb  Miró, exposa 

la seva obra” 

El Punt, (Girona),  15-09-2008 

 

Carina Filella, “El Museu d’Art Modern esposa les obres que Miró va fer a la 

Farinera de Tarragona. Són tapissos, sobreteixims sac que va elaborar 

juntament amb l’artista tarragoní Josep Royo. Entre els anys setanta i vuitanta. 

Joan Miró va tenir com a espai de creació una antiga fàbrica de farina de 

Tarragona. La farinera, situada a la part baixa de la ciutat, i des d’on va 

elaborar nombroses obres tèxtils, amb la col·laboració del tarragoní Josep 

Royo. El Museu d’Art Modern de la Diputació (MAMT) inaugura avui una 

exposició que reuneix alguns dels tapissos, sobreteixims i sobreteixims sac que 

van crear en aquest espai, entre els quals es troba la maqueta del tapís del 

Worls Trade Centre de Nova York (desaparegut després dels atemptats de l’11 

de setembre del 2001) i els tapissos de la Fundació Joan Miró i la Fundació “la 

Caixa”. El MAMT  també recerca, a través d’una escenografia i de muntatges 

audiovisulas, o’antic eidific de  La Farinera. “ 

EL Punt, (Girona), 16-09-2008 

 

Oriol Margalef, “Tapissos de Miró. El Museu d’Art Modern de Tarragona 

recupera una trentena d’obres de l’artista. Hi va haver un temps que un molí de 

Tarragona es teixien alguns dels tapissos més cotitzats del món. La instal·lació 

de La Farinera, que el progrés va convertir en pisos, va ser a principis dels 70 

un destacat centre de creació plàstica, un gran teler del món on Joan Mirí i el 

seu col·laborador Josep Royo van concebre alguns dels tapissos més 

impressionats i trencadors de l’art contemporani català. Una mostra al Museu 

d’Art Modern de Tarragona recupera una trentena d’obres d’aquella 

experiència, entre les quals el Tapís de Tarragona, el del World Trade Centre 

de Nova York –desaparegut en l’atemptat a les Torres Bessones del 2001- o el 

conegut emblema de La Caixa, detall d’un teixit mural més gran. “Les obres van 

tenir impacte internacional”, diu Rosa Ricomà, directora del museu.” 



Avui, (Barcelona), 16-09-2008 

 

Carles Gonsálbez, “Joan Miró y Josep Royo se reencuentran en el Museu d’Art 

Modern. El 27 de septiembre de 1968 Miró firmó un dibujo de trabajo en el que 

señalaba las diferentes partes que constituirían el tapiz que lleva el nombre de 

la ciudad, para que Royo lo ejecutara en las dependencias de la antigua fábrica 

de harinas de Tarragona.  Durante una década salieron de los telares de La 

Farinera obras que dieron la vuelta al mundo. Algunas se pueden visitar desde 

ayer en el Museu d’Art Modern. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 17-09-2008 

 

Sara Sans, “Miró y Royo sobre la tela. Hace ahora cuarenta años, el 27 de 

septiembre de 1968, Joan Miró entregó al joven artista Joseph Royo los dibujos 

de lo que seria el Tapís de Tarragona. Con esa gran obra Miró quiso agradecer 

al Doctor Orozco y a su equipo la atención que tuvieron con su hija, a la que 

había atropellado un tren en Mont-Roig del Camp. Tras décadas de olvido, 

desde este año, aquel gran tapiz se muestra permanentemente en el Museu 

d’Art Modern de Tarragona (MAMT), que ahora rinde homenaje a la fructífera 

relación que mantuvieron desde 1968 Miró y Royo, que había contribuido ala 

renovación de la Fábrica de Tapissos Aymat de SANT Cugat del Vallès, más 

tarde la Escola Catalana de Tapisseria, donde colaboraba con Grau-Garriga. 

La mayor parte de la obra textil de Miró y Royo, que fundían su visión y su arte, 

swe tejió en una vieja fábrica de tarragona, conocida como La Farinera, que 

ubicada en el barrio del puerto, se derribó hace años para construir pisos. La 

exposición dedica un espacio a este escenario clave, un exponente perdido de 

la arquitectura industrial del siglo XX que se convirtió en un telar con artistas de 

lujo, que desgraciadamente, Tarragona no supo valorar en aquel momento. 

La exposición también muestra la maqueta del tapiz que colgaba en las Torres 

Gemelas de Nueva York y que desapareció tras los atentados del 11-S, el tapiz 

de la National Gallery de Washington, el tapiz de la Fundación Joan Miró de 

Barcelona y el Tapiz de la Fundació La Caixa, así como un surtido de 

sobreteixims la mayoría de las obras las ha cedido la Fundació Joan Miró y un 

coleccionista particular.”. El MAMT organizará numerosas actividades 

paralelas.” 



La Vanguardia, (Barcelona), 17-09-2008 

 

Redacció, “L’exposició de Tapissos de Joan Miró y Josep Royo al Museu d’Art 

Modern de Tarragona.” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona),  18-09-2008 

 

Redacció, “L’obra pictòrica de Royo, a l’Antic Ajuntament de Tarragona. 

Aquesta exposició completa la que es pot veure al Museu d’Art Modern de la 

Diputació dedicada a l’obra tèxtil que Miró i Royo van elaborar als anys setanta 

a la Farinera de Tarragona.” 

El Punt, (Girona),  22-09-2008 

 

Pilar Encuentra, “Crec molt en l’art d’avantguarda de les noves generacions. 

L’artista Josep Royo, al Museu d’Art Modern de Tarragona, on s’exposen els 

tapissos que va realitzar en col·laboració amb Joan Miró”. 

El País, Quadern. ( Madrid/Barcelona), 2-10-2008 

 

Jordi Rovira Soriano, “Miró-Royo, els tapissos màgics de Tarragona. Dues 

exposicions a Tarragona recorden el moment artístic que va viure al ciutat als 

anys setanta. A principis dels setanta Miró va treballar en estreta col·laboració 

amb Josep Royo. El Tapís de Tarragona representa un nen amb el braços 

coberts en senyal d’esperança”. 

La Vanguardia, “con T de Tarragona”, (Barcelona), 3 -10-2008 

 

Exposicions, “Miró-Royo, la farinera de Tarragona. L’exposició es construeix al 

voltant dels àmbits següents: 1. Els precedents el Tapís de Tarragona I i II. En 

aquest àmbit, s’hi mostren els treballs realitzats abans que Joan Miró i Josep 

Royo Ocupessin l’espai de La Farinera. El segon àmbit planteja la recreació de 

l’ambient de La Farinera, transmeten les vivències i les emocions que es 

desenvolupen  en aquell espai de creació artística. 3. Els fruits de la Farinera: 

tapissos i sobreteixims. En aquest àmbit, s’hi volen mostrar algunes obres de 

Joan Miró i Josep Royo realitzades a la Farinera, tapissos i sobreteixims. 

Go! Guia d’oci camp de Tarragona-Costa Daurada-Baix  Penedès- 

(Tarragona), núm. 22, octubre 2008 



 

Redacció, Protagonista: Josep Royo. La història de Josep Royo i la del Tapís 

de Tarragona de Joan Miró tenen, com a mínim, certs paral·lelismes. Royo va 

ser l’executor d’aquesta obra de Miró, inici d’una relació que va donar com a 

fruit La Farinera, factoria de tapissos oberta a la Part Baixa de Tarragona fa 40 

anys. En les últimes dècades, però, tant el tapís de Tarragona com Josep Royo 

han estat poc menys que oblidats malgrat residir a la ciutat. Després del trasllat 

del tapís, de la Casa Castellarnau al museu d’Art Modern de Tarragona, dues 

exposicions tornen a posar d’actualitat tan el genial col·laborador de Miró com 

l’obra: l’una mostra la trajectòria recent de l’artista  tarragoní a l’Antic 

Ajuntament i l’altra recupera l’època de La Farinera al museu d’Art Modern. 

Visitem les dues parts parlant amb Royo.” 

Públics. Guia Cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 96, octubre 2008 

 

Redacció, “Gran expectació per l’exposició de Tapissos de Joan Miró i Josep 

Royo” 

El Punt, (Girona), 21-09-2008 

 

Salcedo, Antonio, “ Miró, Royo  i Tarragona.  ...L’exposició a més de mostrar 

una selecció de sobreteixims, vol recrear l’ambient de La Farinera, i està 

acompanyada d’un cicle de pel·lícules, una acció teatral, i una activitat familiar 

lliure a càrrec del servei pedagògic del museu.” 

El Punt, Presència. (Girona), 3- 9 octubre  2008 

 

Redacció, La propuesta. La màgia de los tapices. Exposición en Tarragona de 

las obras que crearon Joan Miró y Josep Royo.” 

El Periódico de Catalunya, (Barcelona),  9-10-2008 

 

Redacció, “La obra de Miró y Royo, teatralizada por la compañia Genovesa. El 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acoge hasta el día 15 de 

noviembre Mirant Endins coincidiendo con la exposición de tapices ideados por 

Joan Miró y a los que dió  forma en el taller de La Farinera el artista tejedor 

tarraconense Josep Royo.” 



Diari de Tarragona, (Tarragona),  9-10-2008 

 

Gemma Casalé, “Clou amb èxit el primer cap de setmana del festival Guant. Un 

univers de capses per descobrir el món mediterrani de Joan Miró en 

l’espectacle “Mira’ns endins”, de Genovesa Narratives Teatrals.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 20-10-2008 

 

Adrián Muñoz, “Més de 2200 persones han visitat l’exposició “Miró-Royo” 

situada al Museu d’Art Modern de Tarragona. “Creàvem art sense cap tipus de 

límit” el barceloní Joan Miró i el tarragoní Josep Royo van treballar plegats 

durant més de deu anys, destacant les obres que van fer a l’antiga fàbrica “La 

Farinera”. Aquest i altres treballs han estat visitats per un total de 2.254 

persones a la mostra “Miró-Royo” 

Aquí. Camp de Tarragona, (Tarragona),  21-10-2008 

 

Carina Filella, “Presenten un llibre sobre la relació entre Miró i Royo. L’artista 

Josep M. Rosselló és l’autor del llibre:  Miró-Royo. La Farinera de Tarragona, el 

teler del món, una publicació coeditada per la Diputació de Tarragona i Viena 

edicions en al qual s’explica la relació que can establir Joan Miró i el tarragoní 

Josep Royo, sobretot per la confecció de tapissos. De fet el llibre complementa 

l’exposició que es pot veure actualment al Museu d’Art Modern de Tarragona.” 

El Punt, (Girona),  29-10-2008 

 

Redacció, Exposiciones nacionales. “El Tapís de Tarragona, expuesto de forma 

permanente en este museo desde hace un año y por lo menos durante la 

próxima década, se acompaña en esta muestra de los dibujos preliminares 

(cedidos por un coleccionista particular) y de toda una serie de obras de la 

Fundació Miró, como la maqueta para el tapiz del World Trade Center (1972). 

En 1968 Joan Miró firma un dibujo en el que se señalaba las diferentes partes 

que constituían el Tapís de Tarragona para su ejecución por Josep Royo 

(Barcelona, 1945)”. 

ArtNotes, (Satiago DE Compostela), núm. 23, octubre  2008 

 



Redacció, “La Farinera de Joan Miró i Josep Royo. Del 16 de setembre al 16 de 

novembre de 2008. La Farinera era una antiga fàbrica de farina situada a la 

part baixa de Tarragona, un dels molts exponents de l’arquitectura industrial de 

principi de segle XX de la ciutat de Tarragona. A la gran nau blanca, amb 

parets les parets incrustades de farina, envaïda per la llum natural gràcies a les 

finestres  que l’envoltaven, s’hi trobaven diversos materials, telers, fusteries, 

munts cònics de cabdells de colors, papers retallats i dibuixats, cartells, pots de 

pintura, escombres i, penjats de les perxes: jute de Pakistan, llanes de distintes 

procedències, cotó, cànem de l’Índia, espart, sisal, cua de cavall, seda 

oriental...Un món d’una riquesa extraordinària que en mans del teixidor s’aniria 

trenant en el laberint de la trama i l’ordit fins a donar forma al tapís. Aquest fou 

l’espai que acollí el projecte que Aimé Maeght havia concebut per al tàndem 

Joan Miró i Josep Royo: la confecció de tapissos i “sobreteixims”. La Farinera 

esdevé, doncs, un espai per a la creació contemporània; l’adaptació d’un espai 

industrial de la part baixa de Tarragona es transforma, sense perdre la seva 

personalitat, per esdevenir un espai de creació de projecció internacional.” 

Informatiu Museus , (Barcelona), núm. 80, tardor 20 08 

 

Redacció, Joan Rioné. Genovesa Narratives Teatrals. Mira’ns endins. Públic 

familiar, teatre d’objectes/català/ durada:20 minuts 

Dissabte 18 i Diumenge 19 Valls. Hall de l’escola l’Enxaneta. 

Guant 4t. Festival Internacional de Teatre de Titel les de l’Alt Camp. Del 17 

al 26 d’octubre de 2008. 

 

Carles Gonsálbez, “El museo de artistas tarraconenses. La obra de Julio 

Antonio, Tapiró, Saumells... recibe la visita de 20.000 personas al año en el 

Museu d’Art Modern de la Diputació. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 02-11-2008 

 

Redacció, “El fomento del arte es una prioridad en Tarragona. Entrevista con 

Rosa Ricomà, directora del Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Diari de Tarragona. Expansión, Catalunya. (Tarragon a),  07-11-2008 

 



Isaac Albesa, “Los tapices de La Farinera, en un libro. José Maria Rosselló 

repasa en un volumen editado por el Museu d’Art Modern todo el trabajo que 

Joan Miró y Josep Royo realizaron en Tarragona.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 12-11-2008 

 

Redacció, “Un llibre explica la relació entre Miró i Royo” 

El Punt, (Girona), 12-11-2008 

 

Redacció, “Un llibre es centra en les obres de Miró i  el tarragoní Royo. Aquest 

volum és de l’artista Josep Maria Rosselló i ha estat coeditat per la Diputació.” 

MésTarragona, (Tarragona),  12-11-2008 

 

Enric Pujol, “Los museos ignoran Tarragona” 

Diari de Tarragona.  Crónicas Urbanas, (Tarragona),   22-11-2008 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va 

inaugurar ahir al vespre l’exposició “Conexión de estados inconscientes”. 

Diari de l’Alcalde, (Barcelona), 26-11-2008 

 

Laia Riverola, “Arte con acento tecnológico. El artista alicantino Kribi Heral está 

presente estos días en el Museu d’Art Modern de Tarragona a través de una 

muestra. La exposición contiene 6 obras, dos instalaciones, un tríptico y un 

vídeo de sus creaciones. Lo que pretende heral con ellas es dar la sensación 

de que está frente a una pantalla de ordenador.” 

El Punt, (Girona),11-12-2008 

 

Juan Fernández,  “25 anys sense Joan Miró”. “...Molts d’aquests tapissos es 

van reunir en una exposició la tardor passada al Museu d’Art Modern de 

Tarragona. Entre ells hi havia el famós Tapís de Tarragona, que va ser la 

primera obra que van crear junts.” 

Avui. Dominical, (Barcelona),  núm 237, 21-12-2008 

 

Màrius Domingo, “Kribi Heral: Connexions d’estat inconscients. L’espai i el 

temps. Les relacions entre home i màquina, entre ciència i tècnica, són una 



constant en el treball d’Heral, que utilitza sovint elements tecnològics 

modificats. Una qüestió que es planteja davant l’obra de Kribi Heral –que els 

darrers anys ha guanyat visibilitat- és si pretén reflectir com és el món o si el 

que vol és dir-nos com hauria de ser. L’etern dilema de la filosofia de la ciència, 

entre Popper i Kuhn, que Kribi Heral resumeix, com a possible solució amb el 

títol de la seva exposició: connexions d’estat inconscients. 

Bonart, (Girona), núm. 110, desembre 2008. 

 

Suárez, Marisa i Serra, Núria. “MAMT Pedagògic: una eina dinàmica per a les 

escoles Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Artiga  (Tarragona), núm. 7,  desembre 2008 

 

 


