
El MAMT a  la PREMSA 2009 

 

 

 

 

Redacció, “Una exposició i un llibre rememoren l’obra conjunta que els 

artistes Miró i Royo van crear a Tarragona.” 

Diputació de Tarragona, (Tarragona), núm. 10, gener  de 2009 

 

Montse Frisach, “L’encàrrec fallit d’Aznar. Josep Royo, el col·laborador tèxtil 

de Miró, explica que Aznar va voler que tornés a fer el desaparegut tapís de 

les Torres Bessones per regalar-lo a George W. Bush”. 

Avui, (Barcelona), 8-01-2009 

 

Redacció, “El navarrès Javier Muro presenta l’exposició que li correspon com 

a guanyador del 33 premi d’escultura de la Biennal d’Art 2006 de la Diputació 

de Tarragona. En paraules de l’artista: “Hi ha un clar component poètic en la 

meva obra. Les metàfores se superposen en cada peça i creen una mena de 

capes de significació que ajuden a indagar en el seu sentit. Intento que la 

seva naturalesa simbòlica sigui intransitiva, és a dir, que la peça funcioni com 

una porta i a la vegada com un vel del seu significat. M’agrada dir que indago 

en una  poètica d’allò cruel morbosament elegant.” 

Públics, Guia Cultural de Tarragona, (Tarragona), n úm. 99, gener 2009 

 

Redacció, “Llibres. La Farinera de Tarragona. Josep M. Rosselló. Viena 

Edicions. Museu d’Art Modern de Tarragona”. 

Públics, Guia Cultural de Tarragona. (Tarragona), n úm 99, gener 2009 

 

Redacció, “Connexió d’estat inconscients de Kribi Heral. El plantejament 

d’aquesta exposiicó proposa una trobada d’estadis personals en el temps, en 

la qual es reuneixen una sèrie d’obres realitzades durant l’espai temporal dels 

últims cinc anys. 

GO! Camp de Tarragona, Costa daurada, Baix Penedès,  (Tarragona), 

núm. 25,  gener 2009 



 

Redacció, “Anunci MAMT. Life Style de Javier Muro del 22 de gener a l’1 de 

març”. 

Bonart, (Girona),  núm. 111, gener 2009 

 

Màrius Domingo, “Muro, segons les seves pròpies paraules, “indaga en una 

poètica d’allò cruel morbosament elegant”, que d’entrada es tradueix en 

escultures amb acabats impecables, amb planxes d’acer, lacats d’aparença 

industrial, superfícies enrajolades amb gresite, combinant elements 

tradicionals i disseny contemporani. Amb propostes agosarades –que és el 

mínim que podem demanar avui dia a un escultor- que transformen el 

mobiliari domèstic en peces sorprenents, un pèl absurdes, i ens obliguen a 

pensar com és la nostra vida.” 

Bonart, (Girona),  núm. 112,  febrer 2009 

 

Laia Riverola, “La carne, base de la escultura. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona acoge una muestra de Javier Muro, un artista transgresor.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 25-01-2009 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona, exposa l’obra de Javier 

Muro, Life Style”. 

El Punt, (Girona), 25-01-2009 

 

Redacció, “Una col·lecció de llibres difon la tasca pedagògica del MAMT de 

Tarragona. El museu i l’educació per a la diversitat cultural de les arts. Aquest 

és el títol del primer volum de la nova col·lecció de publicacions que ha 

impulsat la Diputació de Tarragona. Es tracta de MAMT pedagògic, una 

col·lecció que està vinculada a les activitats del servei Pedagògic del Museu 

d’Art Modern de Tarragona.” 

El Punt, (Girona), 22-01-2009 

 

Redacció, “Notícies: L’exposició Life Style de Javier Muro, al Museu d’Art 

Modern de la Diputació” 

www.intradt.cat/houdini/noticiesintra/view.php  



 

Redacció, El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acollirà fins al 

proper 1 de març l’exposició “Life Style”, de Javier Muro. Aquest artista 

navarrès presenta la mostra com a guanyador del 33 Premi Julio Antonio 

d’escultura de la Biennal d’Art 2006, un certament que organitza la institució 

intercomarcal amb l’objectiu de fomentar la creativitat i la recerca en els 

camps de la pintura i l’escultura.” 

Premsa Diputació de Tarragona. (Tarragona), 23-01-2 009 

 

Redacció, “Exposición Lifre Style de Javier Muro en el Museu d’Art Modern 

de Tarragona” 

Diari de Tarragona. Encuentros, (Tarragona),  31-01 -2009 

 

Redacció, “L’exposició “Life Style”, de Javier Muro, al Museu d’Art Modern. 

Segons l’escriptor i crític d’art José Marin-Medina: “Les obres que integren la 

mostra impacten visualment per la seva singularitat i per la poderosa 

presència plàstica de què l’artista dota l’objecte escultòric.” 

El Punt, (Girona), 1-02-2009 

 

Guia d’exposicions, “Life Style” Javier Muro. 

Públics, (Tarragona), núm. 100, febrer 2009 

 

Guia d’exposicions, “In situ” Sebastián Fabra. 

Públics, (Tarragona), núm 101 Març 2009 

 

Javier Díaz Plaza, “Entrevista Rosa M. Ricomà, directora del Museu d’Art 

Modern de Tarragona compaginó sus estudios con trabajos de bibliotecaria y 

profesora” 

Diari de Tarragona. Economía&negocios, (Tarragona) 11-01-2009 

 

Redacción, “Javier Muro, Life Style. MAMT. Tarragona, hasta el 1 de marzo.” 

ArtNotes, (Samtiago de Compostela), núm. 25, març  2009 

 



Redacció, “Javier Muro. Life Style. Museu d’Art Modern de Tarragona. Fins a 

l’1 de març” 

Informatiu Museus, (Barcelona),  núm. 81, hivern 20 09 

 

Mercè Alsina, “Sebastián Fabra: Literalitat i Antiespai. Sebastián Fabra fa a In 

situ un recorregut per qüestions i reflexions sobre la pròpia obra i la seva 

posada en comú com a document, còpia i reflex de la realitat. En l’exploració 

del llenguatge i de l’espai comú com a lloc, l’artista de la Rioja format a 

Barcelona no s’està de buscar complicitats, en aquest cas amb el caràcter 

conceptual de l’art català.” 

Bonart, (Girona),  núm. 113, març 2009 

 

Laia Riverola, “Creaciones hechas “in situ”. El Museu d’Art Modern de 

Tarragona acoge una exposición de Sebastián Fabra hasta el 19 de abril. El 

nombre de la exposición es “in situ” ya que Fabra quiera mostrar la esencia 

del proceso de trabajo. Me gusta enseñar una obra que videncia lo que estoy 

haciendo en cada momento determinado, lo que está ocurriendo. Para llevar 

a cabo sus obras el artista utiliza lápices, papel, lenguaje escrito y visual.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 19-03-2009 

 

Redacció, “Sebastián Fabra presenta l’exposició in situ al Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona. A in situ, Fabra juga amb la disposició 

de l’espai i presenta tot un seguit de creacions plàstiques on el llenguatge 

escrit té un clar protagonisme. El llapis, la serigrafia sobre paper d’estrassa o 

la impressió digital en duratrans són algunes de les tècniques que ha utilitzat 

l’autor d’aquest treball creatiu.” 

La Ciutat de Tarragona, notícies, (Tarragona), núm.  6, 16-29 març 2009 

 

Redacció, “Miró-Royo. La Farinera de Tarragona, el teler del món. Josep 

Maria Rosselló. Viena Edicions, Museu d’Art Modern de Tarragona. 144 

pàgines. Convertida en espai d’art ara fa quaranta anys; per commemorar-ho, 

Josep Maria Rosselló fa un recorregut per l’evolució i els continguts de 

l’antiga farinera de Tarragona.” 



Bonart, (Girona),  núm. 114,  abril 2009 

 

Redacció, “Tarragona és Art. Museu d’Art Modern de Tarragona. In situ de 

Fabra. Del 12 de març al 19 d’abril de 2009. Mise en scène: Último acto de 

dabvid Latorre. Del 29 d’abril al 31 de maig de 2009. 

Bonart, (Girona),  núm. 114,  abril 2009 

 

Redacció, “La valoració dels museus de Tarragona, a estudi. Els museus de 

Tarragona: coneixement i valoració ciutadana” és el títol del treball de recerca 

que els alumnes de cinquè curs de Publicitat i Relacions Públiques van 

elaborar durant el curs 2007-08, dirigits pel professor Paul Capriotti, a partir 

de les respostes d’una mostra de 476 persones. Els resultats es van fer 

públics el 18 de novembre passat.” 

URV, revista de la universitat pública de Tarragona . (Tarragona),  

núm.12, març 2009 

 

Rosa M. Ricomà, “El Museu d’Art Modern fou creat per la Diputació de 

Tarragona l’any 1976 a fi de promoure l’estudi i el coneixement de l’art 

modern i contemporani, i alhora conservar i mostrar el seu patrimoni artístic i 

compartir-lo amb la comunitat. Amb aquesta finalitat es constitueix el Museu, 

dotat d’una biblioteca auxiliar, d’un centre de documentació i d’un arxiu 

fotogràfic. L’edifici que acull el Museu, situat a la Part Alta de Tarragona i fruit 

de la unió de tres cases del segle XVIII, fou rehabilitat per l’arquitecte Jaume 

Mutlló. L’any 1991, se n’inaugurà la restauració i el condicionament 

estructural que coneixem actualment. El 2008, el Museu d’Art Modern 

presentà la renovació de la seva exposició permanent amb un nou projecte 

museogràfic que aporta un important caràcter didàctic a la presentació de les 

col·leccions. Per tal de facilitar l’apropament de l’art a un ampli sector del 

públic infantil i juvenil, el Museu d’Art Modern ofereix als centres 

d’ensenyament, mitjançant el seu Servei Pedagògic, la possibilitat de realitzar 

visites guiades per a grups d’escolars a partir dels tres anys, amb la 

concertació prèvia de cita. El Servei Pedagògic amplia anualment las seva 

oferta pedagògica a fi d’involucrar la comunitat  docent en l’aprenentatge del 

coneixement de l’art modern i contemporani”. 



Cultura i Paisatge a la ruta del Cister, (Tarragona  / Valls), núm. 4,  2009 

 

Isaac Albesa “En  busca de las pinturas de Mallol. La Diputació impulsa la 

catalogación de las obras del fundador de la pionera Escola d’Art de 

Tarragona. El libro formará parte de la colección Tamarit –centrada en la 

divulgación del arte llevado a cabo en las comarcas de Tarragona por autores 

locales o foráneos que hayan tenido una estrecha relación con el territorio- e 

irá a cargo de  Miquel-Ángel Codes Luna, doctor en Historia de arte y director 

de la empresa Diderot!, con sede en Olot.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 31-03-2009 

 

Redacció, “La propuesta de Fabra “In situ” nace de lo oculto y revelador 

propio delproceso creativo y se instala en un escenario a medio camino entre 

la utopía y la realidad. Este escenario es un recorrido por cuestiones y 

reflexiones, sobre la propia obra y su puesta en común como documento, 

copia y reflejo de nuestra realidad. Un recorrido de la obra antigua a la cobra 

contemporánea y viceversa, mediante obras propias, obras de otros, obras 

impropias, todas ellas obras nuestra, en le sitio mismo donde tiene lugar 

algo.” 

Revistart. Revista de las artes, (Barcelona), núm. 134, 2009 

 

Redacció; “in situ” de Sebastián Fabra. La proposta In situ neix d’allò ocult i 

revelador propi del procés creatiu i s’instal·la en un escenari a mig camí entre 

la utopia i la realitat.” 

GO! camp de Tarragona, costa daurada, baix Penedès.   Guia d’oci, 

(Tarragona), núm. 28, abril 2009 

 

Puig, Arnau “Els espais humans de David Latorre... Així son les fotografies de 

la solitud de Latorre: en aquells espais, o s’hi inicia un santuari o només són 

vàlides per a la demolició. Això es degut al fet que les vivències que generen 

no són ja ni les de la realitat, ni les de l’ús o la seva funció possible sinó 

aquelles que aporta el fotògraf més les que l’observador hi impliqui. 

Conscient d’aquest cúmul de situacions provocat per unes fotografies d’uns 

espais que han perdut l’ús social, el fotògraf ens diu que en realitat són les 



seves fotos, preparacions per a una escena o, si es vol, l’escena de l’acte 

darrer.” 

Bonart, (Girona),  núm. 115, maig 2009 

 

Redacció, “David Latorre: construcció i destrucció. El Museu d’Art Modern 

presenta en el marc d’SCAN l’exposició Mise en Scène. Último acto, de 

l’artista David Latorre. La mostra presenta una sèrie de treballs fotogràfics i 

instal·lacions realitzades entre 2006 i 2007 en uns espais destinats a 

desaparèixer, situats a Aravaca, Madrid, i a la Cité Université de París. A 

partir d’aquestes edificacions s’elabora un projecte que genera una acció, una 

intervenció directa, física, sobre el camp investigat i que donarà com a 

resultat una documentació gràfica d’aquesta acció.” 

Públics, (Tarragona), núm. 103, maig 2009 

 

Redacció, “Diego Latorre: construcció i destrucció. El Museu d’Art Modern 

presenta en el marc d’SCAN l’exposició Mise en Scène. Último acto, de 

l’artista David Latorre. La mostra presenta una sèrie de treballs fotogràfics i 

instal·lacions realitzades entre 2006 i 2007 en uns espais destinats a 

desaparèixer, situats a Aravaca, Madrid, i a la Cité Université de París. La 

filosofia d’aquest treball s’ha basat en la sensació que avui vivim davant d’una 

posada en escena, en la qual els fets o les notícies que ens arriben semblen 

autentiques representacions teatrals, en què les actors i espectadors poden 

intercanviar els papers en qualsevol moment.” 

Programa SCAN, (Tarragona),  7-17 maig  2009 

 

Redacció, “Nova exposició al Museu d’Art Modern de Tarragona. Mise en 

scène. Último acto de l’artista David Latorre.” 

El Punt, (Girona), 27-04-2009 

 

Laia Riverola. “Los museos notan la crisis. Los responsables de estos 

espacios se muestran optimistas de cara a la temporada turística del verano. 

Rosa Ricomà, Directora del Museu d’Art Modern de Tarragona. “Creo que el 

mundo cultural será de los menos afectados por al situación económica”. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 03-05-2009 



 

Laia Riverola, “Arte. El Museu d’Art Modern de TGN acoge una exposición 

del artista David Latorre. La construcción de la destrucción. Sus obras 

muestran diversos trabajos fotogràficosd e instalalciones realizadas en 

espacios que estaban destinados a desaparecer. La exposición puede verse 

hasta el 31 de mayo.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 2-05-2009 

 

Redacció, “ El Museu d’Art Modern de Tarragona mostra l’obra de David 

Latorre. Per crear aquest treball, l’artista s’ha basat en la sensació que avui 

vivim davant d’una posada en escena, en la qual els fets o notícies que 

arriben als ciutadans semblen autèntiques representacions teatrals en què els 

actors i espectadors poden intercanviar els papers en qualsevol moment.” 

El Punt, (Girona), 3-05-2009 

 

Laia Riverola, “Los museos, los reyes de la noche. El día internacional dels 

museus (18 de mayo) marca la agenda nocturna de estos centros que abren 

hasta la una de la madrugada realizando actividades totalmente gratuitas. El 

Museu d’Art Modern invita a todos los visitantes a pasar por este espacio 

desde las diez de la noche hasta la una de la madrugada. Todos los 

asistentes  disfrutarán de una actividad gratuita pensada especialmente para 

esta ocasión” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 16-05-2009 

 

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

exposición “in situ” de Sebastián Fabra. En la exposición Fabra juega con la 

disposición del espacio y presenta toda una serie de creaciones plásticas 

donde el lenguaje escrito tiene un claro protagonismo.” 

Revistart. Revista d elas artes, (Barcelona), núm 1 35, 2009 

 

Marc C. Griso, “El Museu d’Art Modern de Tarragona organitza una nit de 

còctels i cultura per celebrar la Nit dels Museus. 

Avui digital. www.avui.cat/cat/noticies/2009/05  Ult. Act.  

 



Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) proposa Veus 

interiors, com a resposta a la invitació a participaren l’exposició temàtica 

Interiors, que organitza el Museu de Mataró. La proposta del MAMT aplega 

vuit obres d’artistes vinculats al Camp de Tarragona. Vuit peces que 

reflecteixen diferents formes d’entendre l’art, amb llenguatges propis i codis 

específics que, malgrat la divergència de camins que segueixen, tenen un 

pòsit comú. Tots parteixen d’un element concret de la realitat, d’allò que tenim 

davant nostre o, millor dit, del que tenim la nostre costat i no sempre veiem. 

Aquest element té una gran càrrega simbòlica: centes de vídeo, paraules 

d’una guia telefònica. Blocs de marbre portats de Rússia, línies realitzades 

per diferents persones amb pintura sobre tela... acumulació, estratificació, 

sedimentació i, sobretot, això fa emergir un nou element, que no té res a 

veure amb els components precedents, la complexitat s’organitza i deixa pas 

a un nivell superior de coneixement.” 

Bonart, (Girona),  núm. 116,  juny 2009 

 

Redacció, Tercera edició de Les escoles exposen al MAMT a Tarragona. El 

Servei Pedagògic del  Museu d’Art Modern de Tarragona, dins de la seva 

oferta educativa, presenta la tercera edició del projecte interdisciplinari que, 

sota el títol de Les escoles exposen al MAMT, continua la seva línia de 

cooperació entre la comunitat educativa de la demarcació de Tarragona i el 

museu. Per aquest curs acadèmic, el MAMT ha tingut la col·laboració dels 

alumnes d’educació infantil del CEIP dels Pallaresos i de les classes de 2n i 

4t d’ESO del col·legi El Carme de Tarragona. El muntatge expositiu es podrà 

veure a les sales del MAMT, del 6 al 28 de juny.  

Bonart, (Girona),  núm. 116, juny 2009 

 

Redacció, “Juan Cruz Plaza. En torno al horizonte. MAMT. Tarragona. Hasta 

el 30 de agosto. El Museo de Aerte Moderno de Tarragona acoge la 

exposición en torno al horizonte del artista Juan Cruz Plaza. Canon 

perpetuus, Armenios o Augenmusik son lagunas de las obras que conforman 

la muestra.  Fernando Castro Flórez entiende que “tiene que ver con la 

defensa del carácter constructivo que el desarrollara con una tonalidad 

“lírica”, es decir, con una capacidad de conducir lo racional y objetivo hacia lo 



poético. Evolucionó desde una pintura expresionista y figurativa, que 

desarrollaba todavía a mediados de los ochenta, a una obra serial.  Hay en la 

obra de este pintor una búsqueda de un sentido contemporáneo de la belleza 

vinculada explícitamente con lo rítmico y la armonía”. 

ArtNotes, (Santiago de Compostela), núm. 27, 2009 

 

Judit Pinazo “Artistas precoces. Las salas del Museu d’Art Modern de 

Tarragona acogen desde ayer y durante todo el mes de junio las creaciones 

de alumnos tarraconenses de segundo y cuarto de educación secundaria y 

Educación Infantil. El objetivo, potenciar la creatividad entre jóvenes y dar a 

conocer el MAMT”. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 7-06-2009 

 

Redacció, “Ets un artista...exposes al MAMT. Ahir es va inaugurar l’exposició 

que porta com a títol Ets un artista...exposes al MAMT. La mostra es podrà 

visitar fins al 28 de juny al Museu d’Art Modern de Tarragona i s’hi poden 

veure obres dels alumnes del Mare de Déu del Carme de Tarragona i del 

CEIP dels Pallaresos.” 

El Punt, (Girona),  7-06-2009 

 

Redacció, “Ets un artista...exposes al MAMT. Ahir es va inaugurar l’exposició 

que porta per com a títol Ets un artista... exposes al MAMT. La mostra es 

podrà visitar fins al 28 de juny al Museu d’Art Modern de Tarragona i s’hi 

poden veure obres dels alumnes del col·legi Mare de Déu del Carme de 

Tarragona i del CEIP dels Pallaresos.” 

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19- cultura/  8 de juny de 

2009 

 

Redacció, “Els alumnes de 2n i quart d’ESO exposen durant el mes de juny al 

Museu d’Art Modern de Tarragona. El passat 6 de juny a les 11:30 hores, es 

va inaugurar al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona l’exposició 

“Ets un artista...exposes al mamt”, amb treballs dels alumnes del col·legi 

Mare de Déu del Carme de Tarragona juntament amb el CEIP dels 

Pallaresos.” 



http://gator860.hostgator.com/centre/carmelites/ind ex.phap?view=art...8 

juny de 2009 

 

Redacció, “MAMT Pedagògic. A través del Servei Pedagògic, el MAMT 

apropa el Museu als Centres educatius. Els tallers pràctics amb alumnes i les 

jornades de Pedagogia de l’Art i Museus han atret prop de 4.000 visitants, fet 

que prova l’aposta de la Diputació per fomentar el paper de l’art i els museus 

en la didàctica i la pedagogia. Segons Josep Poblet, es tracta d’una nova 

pedagogia i d’una major culturalització de la societat a l’inici del segle XXI, 

que ja comença des de la infantesa a través dels col·legis i instituts.” 

Diputació de Tarragona, (Tarragona), núm. 11,  juli ol 2009 

 

Redacció, “Deixebles de Miró. Fa tres anys va començar un projecte als CEIP 

dels Pallaresos que ara ha agafat forma amb una exposició realitzada pels 

seus alumnes. Diversos alumnes d’entre quatre i vuit anys del CEIP 

Pallaresos han realitzat un seguit d’obres, relacionades amb el mag del 

surrealisme, Miró.” 

Diari més Tarragona, (Taragona),  12-06-2009 

 

Redacció, “”Mise en Scène. Último acto. Del artista David Latorre. La muestra 

presenta una serie de trabajos fotográficos e instalaciones realizadas en los 

años 2006 y 2007, en unos espacios destinados a desaparecer. A partir de 

estas edificaciones, se elabora un proyecto que genera una acción, una 

intervención directa, física, sobre el campo investigado, y  que dará como 

resultado una documentación gráfica de esta acción.” 

Revistart. Revista de las artes, (Barcelona), núm. 136,  2009 

 

Màrius Domingo , “Juan Cruz-Plaza: entorn de l’horitzó. L’obra de Juan Cruz-

Plaza (Sòria 1959) m’ha agradat perquè es basa en l’honestedat i en un dels 

sentits que aquestes dies han desaparegut del panorama artístic actual: el 

sentit comú. Cruz-Plaza té les idees molt clares, sap el que vol, ha trobat una 

forma d’explicar-ho i ho fa amb molta solvència. Camps de colors que 

defineixen superfícies homogènies, formes autònomes que estableixen 



relacions de complementarietat o juxtaposició entre elles”. Bonart, (Girona),  

núm. 117,  juliol 2009 

 

Redacció, Anunci:  Entorno al horizonte de Juan Cruz Plaza. Del 9 de juliol  al 

30 d’agost de 2009. Museu d’Art Modern de Tarragona.” 

Bonart, (Girona),  núm. 117,  juliol 2009 

 

D.G.S. “Activitat pedagògica sobre una obra de Jaume Solé. El Museu d’Art 

Modern presenta l’obra homenatge a Sarajevo. 4000 alumnes de la 

demarcació han participat a les activitats. Recentment s’ha presentat una 

proposta s una setantena de ,stres del Camp de Tarragona i de les Terres de 

l’Ebre.” 

El Vallenc, (Valls),  3-07-2009 

 

Redacció, “En torno al horizonte”.  El Museu d’Art Modern acull a partir del 9 

de juliol de 2009 una exposició de l’artista Juan Cruz-Plaza. Canon 

perpetuus, Armenios, Enigmasm Canto llano o Augenmusik són algunes de 

les obres que, recollides sota el títol En torno al horizonte, conformen la 

mostra.” 

Públics, (Tarragona),  núm. 105,  juliol-agost 2009  

 

Redacció, “Tarragona. El Museu d’Art Modern exposa les obres de formes 

geomètriques de Juan Cruz-Plaza. Formes geomètriques i colors que 

defineixen línies harmòniques són els dos trets de les obres que des d’ahir i 

fins el 30 d’agost es poden veure al Museu d’Art Modern de Tarragona.” 

El Punt, (Girona), 10-07-2009 

 

Martí Rom, “Josep Royo i Joan Miró: Els Tapissos (2)... el 28 de febrer de 

2008, la Creu Roja de Tarragona, l’Ajuntament i la Diputació van signar un 

conveni pel qual el “Tapís de Tarragona” estaria dipositat al Museu d’Art 

Modern de Tarragona (MAMT), de la Diputació, per un període de deu anys, 

tot i que la propietat continua sent de la Creu Roja. De fet, el Tapís ja havia 

arribat al MAMT el 17 de maig de 2007. Es va instal·lar provisionalment degut 

a les obres que s’iniciaven ael següent estiu. La presentació de la nova 



instal·lació del tapís es va fer aprofitant al important exposició “Miró-Royo, La 

Farinera, el teler del món” (16—9-08 al 16-11-08) al MAMT, al carrer de 

Santa Anna. Amb el mateix títol es va puvblicar un molt acurat llibre del Josep 

Maria Rosselló, amb pròleg de Rosa Maria Malet (directora de la Fundació 

Miró a Barcelona)”. 

Ressó mont-rogenc, (Mont-roig) II trimestre 2009 

 

Begoña Fuentes, “El grup de niños saharauís venidos a Tarragona para 

pasar el verano con familias de acogida acudió ayer al Museu d’Art Modern. 

Los niños participaron en una actividadf sobre la obra “El Tapís de 

Tarragona” de Joan Mirí, que se realizó de manera excepcional para atender 

a este grupo.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 16-07-2009 

 

Redacció, “En torno al horizonte de Juan Cruz-Plaza. Canon Perpetuus, 

Armenios, Enigmas, Canto llano o Augenmusik són algunes de les obres que 

conformen aquesta mostra pictòrica, marcada pels colors vius i la geometria 

de les formes.” 

Go!, guia d’oci, (Tarragona), núm. 32, agost 2009 

 

Redacció, “El Museo de Arte Moderno de Tarragona acoge la exposición del 

artista Juan Cruz Plaza “Canon Perpetuus”, “Armenios”, “Enigmas”, “Cato 

Llano” o “Augenmusik” son algunas de las obras que, recogidas bajo el título 

“En torno al horizonte” conforman la muestra,” 

Revistart. Revista de la artes, (Barcelona), núm. 1 37, agost 2009 

 

Redacció, “Anunci: Tarragona és Art. Rubio. A través del temps i l’espai. Del 

17 de setembre al 18 d’octubre del 2009.” 

Bonart, (Girona), núm. 118, setembre 2009 

 

Redacció, “Anunci: Rubio.A través del tiempo  yel espacio. Museu d’Art 

Modern de Tarragona, del 21 de setembre al 25 d’octubre de 2009.” 

ArtNotes, (Santiago de Compostela), núm 28,  setemb re 2009 

 



Redacció, “El Museu d’Art Modern, con la Nit 10 de TV3. Las actividades en 

el Museu empezarán a las 22.00 horas, con un acto de bienvenida y una 

visita a la colección permanente, 100 anys d’art a Tarragona. Una hora más 

tarde, tendrá lugar el concierto audiovisual E-Plec, una noche de directos 

experimentales que sigue la filosifía de la comunidad Share Open Multimedia 

Jam, y que fusiona instrumentales con procesos de trabajo de diversos 

músicos y colectivos de la ciudad.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 7 setembre de 2009  

 

Redacció, “Tarragona “arde” con la cultura. La ciudad se llenó de actividades  

que ofrecieron los distintos museos, instituciones y también artistas dentro de 

la fiesta de televisió de Catalunya la Nit 10. En el Museu d’Art Modern de 

Tarragona también se realizó una visita a su fondo artístico y un concierto de 

música experimetnal. 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 11-09-2009 

 

Xavier Fernández José, “Los aniversarios del 11-S: Los atentados de Nueva 

York. El “Gran Tapiz”,  de 66 metros cuadrados, fue tejido durante un año 

entero en la Farinera, en el barrio del Serrallo de Tarragona. La Torre Sur del 

World Trade Center albergaba un tapiz diseñado por Joan Miró y elaborado 

por el artista tarraconense Josep Royo. La intención de reconstruirlo ha 

quedado descartada.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 11-09-2009 

 

Judit Pinazo, “unas setenta obras repasan la trayectoria del artista que inició 

a la corta edad de trece años. A través del tiempo y el espacio. El pintor de 

Calatayud afiancado en Tarragona, Mariano Rubio, inaugura una 

retrospectiva de su obra en el Museu d’Art Modern.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 22-09-2009 

 

Carina Filella, “El temps i l’espai de Mariano Rubio, en una retrospectiva al 

Museu d’Art Modern de Tarragona. L’exposició de pintures i gravats s’hi 

podran veure fins al 25 d’octubre. Mariano Rubio, pintor i gravador nascut a 

Calatayud però que viu des de fa 43 anys a Tarragona, i devot confés de 



Goya, amb qui comparteix el lema de l’encara aprenc”, presenta fins el 25 

d’octubre una retrospectiva de la seva obra al Museu d’Art Modern de 

Tarragona. Una obra que també ha estat recopilada en el llibre Rubio a través 

del temps i l’espai, de José Verón Gormaz, i que fa part de la col·lecció 

Tamarit, coeditada per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions. 

El Punt, (Girona), 23-09-2009 

 

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

Mariano Rubio. L’exposició del Museu d’Art Modern homenatja l’artista 

Mariano Rubio, fill adoptiu de Tarragona des del 2003.” 

El Punt, (Girona),  27-09-2009 

 

Màrius Domingo, “Rubio. A través del temps i l’espai. Mariano Rubio 

(Calataiud, Saragossa, 1926) ha recorregut un llarg itinerari d’estudi i de 

treball, amb innumerables encerts i camins encetats, moltes vegades 

abandonats i represos més tard.  “Natura non facit saltus”, tot plegat es una 

recerca constant, que no es limita únicament a la tècnica purament 

calcogràfica, sinó que abasta també les arrels mateixes del coneixement i 

rescata elements del passat. Aristòtil insinua en la seva Metafísica que “és 

plausible que totes les arts i tota la filosofia hagin estat trobades i portades al 

seu màxim desenvolupament moltes vegades, per desprès tornar-se a 

perdre”; aquesta màxima dibuixa una diagonal en l’obra creativa de Mariano 

Rubio, que s’intueix en els treballs exposats al MAMT, on la textura natural 

d’una peça concebuda fa vint anys s’expandeix en creacions recents amb 

formes autònomes, en el que podríem dir un acostament progressiu a l’estil 

dòric, com a tribut al moviment modern rigorosament mecànic en les seves 

formes.” 

Bonart, (Girona), núm. 120,  octubre 2009 

 

Redacció, “Mariano Rubio. El temps i l’espai del pintor i gravador, al Museu 

d’Art Modern de Tarragona. Una retrospectiva de l’artista que ha 

universalitzat la ciutat de Tarragona. Tarragona esta molt present a l’obra de 

Mariano Rubio, pintor i gravador aragonès resident a la ciutat fa més 40 

anys”. 



Notícies TGN, (Tarragona),  núm 2, 6-10-2009 

 

Redacció, “El MAMT cedeix una obra de Julio Antonio a un museu de 

Puertollano” 

El Punt, (Girona), 12-10-2009 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern presenta el projecte “Fénix o la ciutat del 

sol” de Rufino Mesa” 

El Punt, (Girona),  14-10-2009 

 

J Verón, “Tarragona. Museu d’Art Modern. Rubio, a través del Tiempo y el 

espacio” es una retrospectiva dedicada al pintor y grabador Marino Rubio. 

Rubio es un hombre de su tiempo, aunque interesado en todas las culturas y 

todas las épocas. Calatayud, Tarragona, Europa... ¿Corazón dividido?. No, 

no y mil veces no: Corazón enriquecido, engrandecido, trascendido por los 

lugares que ama y que infundieron en él su historia y si misterio.” 

Revistart, Revista de las artes, (Barcelona), núm. 139, octubre 2009 

 

Redacció, “ La Retrospectiva de Federico Sancho, al Museu d’Art Modern, 

guanyador del 34 premi Julio Antonio d’escultura, un guardó inclòs en la 

Biennal d’Art que convoca la Diputació de Tarragona. La fotografia, la pintura, 

l’escultura i les creacions audiovisuals són presents en aquesta exposició que 

“és el resultat de la reflexió i el treball que Sancho ha dut a terme durant un 

any i mig, després de guanyar el premi”. Així ho afirmava la directora del 

MAMT, Rosa Ricomà, durant l’acte d’inuguració de la mostra.  

El Punt, (Girona),  8-11-2009 

 

Màrius Domingo, “Retrospectiva. Fedrico Sancho (Madrid, 1979) presenta al 

MAMT una mostra de treballs recents que ha titulat “Retrospectiva”, una 

declaració d’intencions de tot el que està disposat a fer en el món de l’art 

contemporani. Sancho treu l’artilleria pesant i que apunta en totes direccions. 

Una instal·lació (un hivernacle de ferro, metacrilat, materials diversos), una 

videoprojecció, una reproducció a escala de l’orografia del Penedès (fusta, 

ferro, cartró), una peça de la sèrie titulada Acéphale (paper, tinta, làtex i 



resina de poliester), material divers del col·lectiu Simulacro (tres publicacions 

amb tiratge únic i centenars de polaroids).” 

Bonart, (Girona), núm. 121, novembre 2009 

 

Antonio Salcedo, “Què hi ha de veritat? Federico Sancho i la ficció. L’artista 

treballa amb diferents registres com ara l’art objectual, la fotografia, l’art 

conceptual, la pintura a l’oli, a instal·lació, conformant així un recorrent 

d’entrada sembla dispers però que a mesura que s va observant es va 

trobant el fil conductor. Petites històries s’uneixen en un únic relat, que 

qüestionant l’entramat artístic. En resum, una original manera de mostrar el 

treball d’un jove creador que avança amb bon peu en un món en què la 

realitat i ficció van de la mà.” 

El Punt. Presència, (Girona), núm. 1968, 13-19  nov embre 2009   

 

Andrea M. Torres, “Más de un centenar de participantes en la gimcana de 

Exploratgn.cat. Unas 40 familias se dieron cita en la gimcana familiar que 

Exploratgn. Cat organizó en la Part Alta de Tarragona con motivo de la 

celebración de su primer aniversario... ya en el Museu d’Art Modern, 

avanzaron en la historia para conocer la resistencia tarraconense en la 

Guerra del Francés, para terminar obsevando cómo vivían los nobles en la 

Casa Castellarnau.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona),  30-11-2009 

 

Carina Filella, “El Vendrell dels anys cinquanta, a través de les fotografies de 

Nicole Florensa. La vídua de l’escultor Apel·les Fenosa exposa una col·lecció 

d’imatges preses per ella als anys cinquanta i seixanta. La mostra es podrà 

veure a partir de l’abril al Museu d’Art Modern de Tarragona i, a l’hivern de 

2010, a París, on resideix Florensa actualment.” 

El Punt, (Girona),  30-11-2009 

 

Redacció, “Fotos de Nicole Florensa a la Fundació Fenosa. L’exposció es 

podrà visitar al Vendrell a final de gener i el proper mes d’abril s’exposarà al 

Museu d’Art Modern de Tarragona, que ha coorganitzat la mostra. 



Posteriorment, a l’hivern de l’any 2010, la mostra s’exposarà a París, en el 

marc del certamen “Paris Photo”. 

Notícies TGN, (Tarragona), 2-12-2009 

 

Màrius Domingo, Paulo Escobar-Elorza: en trànsit. A partir d’imatges de 

Santiago de Xile, capturades de un web de cameres de control del trànsit de 

la ciutat, Ecobar-Elorza executa peces, usualment de gran format,(130x130 

cm), amb pintura acrílica i oli, que reprodueixen les imatges capturades, 

inclosa la típica línia amb la data i lloc de l’enregistrament. L’artista introdueix 

una certa distorsió en les imatges reproduïdes, com quan una persona miop 

mira un objecte: pot veure amb claredat els que li són propers, però no pot 

enfocar bé els objectes llunyans. L’efecte pictòric és molt estimulant ja que es  

produeix una barreja entre el que creiem veure, i que les lletres clarament 

impreses en la tela ens recorden, i el que realment tenim al davant. 

Al davant nostre hi ha un record llunyà i fred –reforçat pels tons blaus 

emprats- que intenta ser objectiu, cerebral. Però si l’artista hagués volgut 

reproduir objectivament la realitat s’hauria limitat a fer una ampliació de la 

imatge capturada en l’enregistrament. La procedència de les imatges no és 

casual: l’artista va passar a Santiago de Xile la infantesa i primera joventut. 

La llunyania, la separació, la sensació de fugir d’un lloc conegut i estimat que 

recordem només per una imatge poc nítida que sembla extreta d’un somni”. 

Bonart, (Girona),  núm. 122, desembre 2009 

 

Redacció, “Anunci premsa paulo escobar-Elorza entrànsit 10 desembre  de 

2009 - 10 gener de 2010. Museu d’art Modern de Tarragona” 

El Punt, (Girona),  10-12-2009 

 

Moltó, Jaime, “Monumento a los Héroes de 1811” 

Revista Asociación Jubilados Club 65, (Tarragona),  núm. 10-12-2009, p. 

16-17 

  

Redacció, “Tarragona. Museu d’Art Modern. “Retrospectiva” de Federico 

Sancho. 



Revistart. Revista de las artes, (Barcelona),  núm.  140, 2009 

 

Josep Maria Rosselló, “El Cadavre Exquis o el deseo puesto en pie. El Museu 

d’Art Modern abrió sus puertas  a una magnifica exposición perfectamente 

organizada a lo largo de un año que estuvo comisariada por Antonio Salcedo, 

El Cadavre-exquis...un pretexto, con más de ochenta artistas de la ciudad y 

del Camp de Tarragona; el café-concert La Vaqueria acogió una muestra del 

grupo Pol·len y el Tinglado 1 Moll de Costa, con la colaboración del área de 

Cultura del ajuntament –entre conciertos y performances- permitió que los 

artistas del grafitti atacasen directamente la sala de exposiciones en 

Cadravre&Grafit...” 

Diari de Tarragona,  (Tarragona), 13-12-2009 

 

Redacció, “Muestra del artista chileno Paulo Escobar. Pinturas de tráfico 

urbano en el Museu d’Art Modern.” 

Diari de Tarragona, (Tarragona), 12-12-2009 

 

Carina Filella, “L’artista xilè Paulo Escobar-Elorza experimenta amb imatges 

de cameres de trànsit en una mostra a Tarragona. L’exposició es pot veure 

fins al dia 10 de gener al Museu d’Art Modern. És a partir de les imatges 

descarregades d’un web de cameres de video-vigilància per controlar el 

trànsit a Santiago de Xile que l’artista Paulo Escobar-Elorza ha creat la sèrie 

d’obres que fins al 10 de gener s’exposen al Museu d’Art Modern de 

Tarragona. L’artista xilè, que viu a Barcelona, explica que aquest treball, “que 

va començar com una mena d’exercici nostàlgic”, reflexiona sobre el paisatge 

a partir d’unes imatges que aparentment no son gens poètiques”. 

El Punt, (Girona), 12-12-2009 

 

Redacció, “Paulo escobar-Elorza al Museu d’Art Modern. El pintor xilè Paulo 

Escobar-Elorza, guanyador de la menció honorífica del XXXVI Premi Tapiró 

de la Diputació l’any 2008, exposa la seva obra “Entrànsit” al Museu d’Art 

Modern. La mostra recull una sèrie de pintures realitzades a partir d’imatges 

reals de Santiago de Xile, descarregades des d’un web de cameres de 

videovigilància emplaçades sobre la ciutat per controlar el trànsit.” 



Notícies TGN, (Tarragona),16-12-2009 

 

Redacció, “L’exposició Entransit, de Paulo Escobar-Elorza, al MAMT. El 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull, fins el 10 de gener, 

l’exposició Entrànsit, del pintor xilè Paulo Escobar-Elorza, guanyador de la 

menció honorífica del XXXVI Premi Tapiró 2008. Aquesta mostra recull un 

seguit de pintures fetes a partir d’imatges reals de Santiago de Xile, 

descarregades des d’un web de cameres de videovigilància emplaçades a 

sobre la ciutat per controlar el trànsit.” 

El Punt, (Girona), 27-12-2009 

 

Redacció, “Entransit, de Paulo Escobar-Elorza. Las obras que se exponen 

han sido realizadas a partir de imágenes reales de Santiago de Chile, pero 

hasta cierto punto distorsionadas como consecuencia de la nostalgia a los 

años que el autor pasó en la ciudad durante su infancia y juventud. La 

muestra se puede visitar hasta el próximo 10 de enero.” 

Diari de Tarragona. Encuentros, (Tarragona), 25-12- 2009 

 

Màrius Domingo, “Federico Sancho: Retrospectiva. Un seguit d’objectes d’ús 

quotidià dels anys 50 i  60, quan l’artista encqra no havia nascut, són trets de 

context i exposats junts en una mena de projecte fantàstic que ens recorda a 

l’Adolfo Bioy Casares de La Invención de Morel. Treure els components de 

l’hivernacle i posar-los en la paret, de manera que no estiguin a l’abast de 

l’espectador –lluny de l amà i de la ment- és una de les millors decisions de la 

mostra. Però no la única: la distribució per àmbits també és un encert. La 

projecció Poseidonia encaixa de manera més forçada entre tota la resta, vaja, 

per una objecció.” 

Artiga, (Tarargona), núm. 9, desembre 2009 

 

Iván Favà, “Mariano Rubio: Temps i Espai. Les teles i els gravats de Mariano 

Rubio (Calatayud, 1926) posseeixen un atractiu misteriós per tot aquell qui 

les contempla, sigui coneixedor o no de la seva obra. Des del primer moment 

hom s’adona que el llenguatge i la tècnica de l’artista recullen quelcom que 

sorprèn i l’atrapa. Tot plegat en porta a les seves preocupacions fonamentals: 



els signes del temps i de l’espai, de la condició humana i les seves 

manifestacions i contradiccions. Una mena de garbuix pensat i repensat, 

escrit i sobreescrit de la seva memòria personal en constant evolució. La 

seva obra, radicalment contemporània en l’execució i en el contingut, és un 

procés de creixement i de metamorfosi personals, com la crisàlide a la qual 

al·ludeixen algunes de les seves obres (sèrie Crisàlida, 2004). D’ella, com a 

apel·lació i diàleg, n’espera el desvetllament de l’home.” 

Artiga, (Tarragona), núm. 9, desembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


