
PREMSA MAMT 2011 

 

Redacció, “Atorgats els premis Tapiró de pintura i Julio Antonio d’escultura. 

En el marc de la Biennal d’art 2010, la Diputació va lliurar els premis dels 

concursos Tapiró de pintura i Julio Antonio d’escultura, dos prestigiosos 

certàmens d’àmbit estatal que esdevenen un aparador de les darreres 

tendències creatives.” 

Diputació de Tarragona, Posem l’accent en la cultura, núm. 14, 

gener 2011 

 

Redacció, “El paisatge vist per quatre artistes ebrencs, al MAMT. El Museu 

d’Art Modern de la Diputació a Tarragona (MAMT) ha escollit durant el 

desembre i fins ben entrat el gener una selecció d’obres de Quatre artistes 

ebrencs que reflexionen a l’entorn del paisatge.” 

Diputació de Tarragona, Posem l’accent en la cultura, núm. 14, 

gener 2011 

 

Redacció, “Tarragona es arte. Museu d’Art Modern de Tarragona.” 

Lo mejor de las Autonomías, (Madrid),  núm 94, gener 2011 

Redacció, “Anunci Exposició Fons d’art de la creu Roja a Catalunya” 

Diari més Tarragona (Tarragona), 19-01-11  

 

Mar Cirera, “El arte de la Creu Roja. El Museu d’Art Modern de Tarragona 

muestra obras de Miró, Barceló y Tàpies que pertenecen a la entidad 

humanitaria. El fondo artístico de la Creu Roja de Catalunya nació en 

Tarragona. La muestra se puede visitar hasta el 6 de marzo en el Museu d’Art 

Modern de Tarragona. El fondo aumenta con dso obras de artistas 

tarraconense, Rosselló y Rubio. 

Diari de Tarragona (Tarragona) 21-01-11 

 

S.C. “Originals de Miró i Tàpies, en una exposició a Tarragona. Des d’ahir i 

fins el 6 de març es pot visitar al Museu d’Art Modern de Tarragona una 



exposició amb les donacions de la Creu Roja d’artistes com Antoni Tàpies o 

Joan Miró, entre d’altres. Les donacions que rep la Creu Roja agrupades en 

una mostra. La institució exhibeix al Museu d’art Modern el seu fons d’art, en 

què destaquen obres de Miró i Tàpies. 

El Punt  (Girona),  21-01-11 

 

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

obert al públic una exposició històrica amb obres d’artistes de renom 

internacional. Obres de Miró, Barceló, Tàpies, Subirachs o Mariscal, al Museu 

d’Art Modern. El Tapis de Tarragona, de Joan Miró, va iniciar la col�lecció 

artística de la creu Roja Catalunya.” 

El Punt (Girona), 23-01-11 

 

Redacció, “Anunci Exposició Fons d’art de la creu Roja a Catalunya” 

Diari més Tarragona (Tarragona), 24-01-11  

 

Redacció, “Anunci Exposició Fons d’art de la creu Roja a Catalunya” 

Bonart (Girona),  núm. 136,  febrer  2011 

 

Redacció, “Fons d’Art de la creu Roja a Catalunya. Tarragona es escenari 

aquesta vegada, d’una acurada selecció dels quadres que diversos artistes 

reconeguts han cedit a la institució al llarg dels anys. La donació 

desinteressada d’obres d’art de diversos artistes del nostre país, com ara 

Miquel Berceló, Rafael Bartolozzi, Antoni Clavé, Montserrat Gudiol, Josep 

Guinovart, Joan Hernández Pijuan, Javier Mariscal, Jaume Queralt, Albert 

Ràfols Casamada, Josep M. Subirachs, Antoni Tàpies, Joan Josep Tharrats, 

Joan Pere Vialdecans i Antoni Vives-Fierro, entre d’altres.  

Bonart (Girona), núm. 136, febrer  2011 

 



 Oriol Margalef, Un tapís solidari. Una mostra celebra els més de 40 anys del 

fons d’ art de la Creu Roja, iniciat amb la donació de Miró a Tarragona. 

La Vanguardia (Barcelona), 18-02-11 
 

 
Redacció, “El MAMT crea un mòdul interactiu sobre Jaume Solé “!per tal de 

tractar la simbologia i el significat d’aquesta obra, amb la voluntat d’acostar al 

públic el seu llenguatge i d’aprofundir en el seu coneixement d’execució i 

conceptes”, segons expliquen els organitzadors.” 

El Punt de Tarragona i Terres de l’Ebre (Girona),  27-02-11 

 

Redacció, Anunci: Secall,  Velam abstracte. Exposició del 24 de març al 22 de 

maig de 2011. Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Bonart (Girona), núm. 137 març 2011  

 

Redacció, “Lluís Vives. Galeria Cànem. Castelló. Estampa de La Comella és el 

títol de l’exposició de Lluís Vives, que es podrà visitar a la Galeria Cànem fins 

el 30 d’abril. La Comella fa referència al territori personal de l’escultor Rufino 

Mesa, del qual Vives fa una reinterpretació  en aquesta mostra”. 

Bonart (Girona), núm. 137, març 2011  

 

Màrius Domingo, “Jordi Secall (1934-2010): Velam abstracte. MAMT, Museu 

d’Art Modern Tarragona. ...L’exposició comissariada per Enric Baixeras, 

presenta l’obra dividida en cinc estadis, amb interseccions temporals, en  

funció del procediment pictòric o el tan dominant, i posa de manifest la 

modernitat de les seves propostes en quant a l’ús dels materials, el valor 

preeminent donat a les textures i l’ús dels camps de color...” 

Bonart (Girona), núm. 137 març 2011  

 

G.A., “Tarragona. Museu d’Art Modern. La mirada reposada. Una revisió del 

paisatge. Artistes dels anys vuitanta. Terres de l’Ebre”. Son propuestas 

abiertas, que invitan a mirar, contemplar reflexionar... Secuencias de obras 

concebidas como un todo, que nos avisan que éste es el discurso; no son 



piezas acabadas, no son obras finales, son el momento actual de una mirada 

reposada.” 

Revisart (Barcelona), núm. 151, març 2011 

 

Redacció, “Jordi Sarrà. De la mirada a la visió, títol de la mostra que es pot 

visitar fins el 24 d’abril, deixa constància de la mirada de l’artista en les seves 

obres primerenques, quan encara no presta atenció ni a escoles ni a 

preceptes. Com escriu Eloi Grasset: “De seguida podem percebre que 

aquestes són obres importants en què van despertant alguns dels motius que 

acabaran esdevenint els més transitats de l’artista –l’arlequí, la gent del circ, 

les acumulacions d’elements, etc..” D’aquesta manera, el món creatiu de 

Sarrà dins la pintura, com un personal exercici d’abstracció del món, queda 

conformat en aquesta seva primera etapa creativa dels anys cinquanta.” 

El Punt (Girona), 20-03-11 

 

Redacció, “Homenatge a Secall. El Museu d’Art Modern de Tarragona de la 

Diputació homenatja l’artista tarragoní Jordi Secall, mort l’any passat, amb 

l’exposició Velam abstracte, que es va inaugurar dijous. El mateix dia, es va 

presentar el llibre amb el mateix títol en què s’analitza la trajectòria de l’autor. 

Secall, de gran importància en l’art contemporani tarragoní, va ser professor 

de l’escola d’Art de la Diputació.” 

El Punt (Girona), 26-03-11 

 
Redacció, “Rinden homenaje a  Jordi Secall con una exposición en el Museu 

d’Art Modern. La muestra se puede visitar hasta el 22 de mayo. La muestra,  

titulada Secall, Velam Abstracte, y que acompaña con un libro sobre el 

autor y su obra se convierte en un homenaje al artista.” 

Diari de Tarragona (Tarragona), 27-03-11 

 

Isaac Albesa, “La obra de Jaume Solé permite una reflexión interactiva sobre 

la violencia. El Museu d’Art Moderm (MAMT) presentó ayer el módulo 



interactivo “Homenatge a Sarajevo: símbols de violencia”, sobre la obra 

homónima del pintor Jaume Solé, (Valls, 1943) 

Diari de Tarragona (Tarragaona),  9-04-2011 

 
 
Azahara Palomares, “El Museu d’Art Modern de Tarragona instal�la un mòdul 

interactiu que interpreta l’obra de Jaume Solé sobre el setge a Sarajevo. 

Copsar l’homenatge. La pantalla tàctil permet investigar què s’amaga en cada 

cassetó de l’obra de Jaume Solé. “És una activitat lliure en què el visitant 

podrà decidir fins on vol aprofundir en l’obra” Rosa M. Ricomà, directora del 

Museu d’Art Modern de Tarragona” 

El Punt (Girona), 9-04-11 

 

Redacció, “programa més ampli per a la Nit dels Museus. Entre les activitats, 

dissabte es podrà fer amb música en directe la visita al Museu Arqueològic i el 

Museu d’Art Modern, o fer una visita comentada a la Casa Canals i a 

l’exposició de l arquitecte Enric Sagnier a Caixafòrum.” 

El Punt (Girona), 11-05-11  

 

Mar Cirera, “Arte noctámbulo. El objetivo es acercar las salas al público. Esta 

noche se celebra el Día Internacional de los Museos y distintos espacios de 

Tarragona abren sus puertas y organizan visitas guiadas, conciertos y obras 

teatralizadas. Al Museu d’Art Modern de Tarragona se realizará una 

introducción al contexto artístico de Tarragona y se ofrecerá una selección 

musical a cargo del Conservatorio. También se podrá visitar el módulo 

interactivo “Homenate a Sarajevo” 

Diari de Tarragona (Tarragona),  14-05-11  

 

Teresa Costa-Gramunt, “Claude Collet. A la passada tardor del 2010, tres 

anys després de la seva mort, el Museu d’Art Modern de Tarragona va acollir 

una exquisida mostra antològica de Claude Collet (Suïssa, 1929 - Barcelona, 

2007) sota el títol de La recerca de la identitat. L’espectador hi va poder 

observar l’itinerari artístic de la que ens els últims anys va ser una de les set 



membres de l’associació Dones Artistes Som 7. El primer treball que vam 

publicar com a grup és una carpeta amb l’obra serigràfica amb el títol 

Mil�lenari de Catalunya (1988).” 

L’Eco de Sitges (Sitges)  20-05-11 

 

Assumpta Rosés “Memòria i reconeixement. Jordi Secall. Velam abstracte. 

Museu d’Art Modern. 24 març – 22 maig de 2011. Jordi Sarrà. De a mirada a 

la visió. Palau de la Diputació Tarragona. 18 març – 24 maig de 2011. 

Durant molts anys, al territori, hem tingut oblidats els nostres artistes, han 

faltat exposicions antològiques ben documentades, premis a trajectòries, 

beques de recerca, relectures actualitzades per cobrir la varietat d’autors de 

mèrit. Per sort la situació millora, a poc a poc. Els museus de Reus, Valls i, 

sobretot el d’Art Modern de Tarragona amb la Diputació al darrere, van 

omplint aquest buit amb un estol de publicacions que ja fa goig de veure a la 

biblioteca. Aquesta tardor s’han publicat dos catàlegs, els de les exposicions 

de Jordi Secall de Tarragona i Jordi Sarrà de Vila-seca. Dos artistes molt 

diferents, fins i tot oposats en la seva actitud i la seva concepció de l’art i de 

la vida.” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani (Tarragona), núm. 13 

maig 2011 

 

Redacció, “Escolars dels Pallaresos i de Tarragona exposen al Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona. Aquesta és la cinquena edició de “les 

escoles exposen al MAMT” que gestiona el servei pedagògic del museu. En 

aquesta ocasió, els alumnes d0educacio infantil i de primer cicle de primària 

del centre dels Pallaresos han treballat a partir del projecte “La Comella, 

Escultura, Natura”, de l’artista Rufino Mesa. Per la seva banda, les classes de 

educació infantil i Primària de l’escola Saavedra han aprofundit en les obres i 

els artistes de la col�lecció del museu abordant la temàtica les emocions.” 

www.intradet.cat/houdini/noticiesintra/view.php?ID=21885  

7 –06-11 12:57 

 



Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona inaugura el 4 de juny el 

projecte “Ets un artista... Es tracta d’una oferta educativa que el museu de la 

Diputació de Tarragona adreça a tots els centres educatius de la demarcació. 

Per aquest curs acadèmic 2010/2011 ha tingut la col�laboració dels alumnes 

d’educació infantil i primer cicle de primària de l’escola Sant Sebastià dels 

Pallaresos que han treballat a partir del projecte “La Comella, Escultura, 

Natura”, de l’artista Rufino Mesa. I els alumnes de l’escola Saavedra de 

Tarragona que han participat en el projecte Emocions, aprofundint en les 

obres i els artistes de la col�lecció del museu.” 

Bonart  (Girona), núm. 140,  juny 2011  

 

Redacció, “escolars de Tarragona i els Pallaresos exposen al Museu d’Art 

Modern.  El Museu d’Art Modern (MMAT) acull fins el proper 3 de juliol una 

mostra d’obres dels alumnes del CEIP Sant Sebastià dels Pallaresos i de 

l’escola Saavedra de Tarragona.” 

Diari més Tarragona (Tarragona), 06-06-11  

 

Redacció, “La Diputación hemenajea al artista de la Vilaseca Jordi Sarrà, a 

través de la edición del libro “Jordi Sarrà. De la mirada a la visión”, y de una 

exposición qu epuede visitarse en el Patio de la Diputación.” 

Revisart (Barcelona),  núm. 153,  juny 2011 

 

Redacció, “Jaume Solé Magriñà. Pintor, activista cultural i polític vallenc, va 

morir ahir dimecres, dia 15 de juny, a l’edat de 68 anys, després d’uns anys 

de delicada salut.  

Nascut a Valls el 1943, va ser regidor de l’ajuntament vallenc entre els anys 

1979 i 1983, i un dels fundadors de Convergència Democràtica de Catalunya 

a l’Alt Camp. 

Membre del grup un Nus, que va marcar el món artístic de la ciutat de Valls 

entre els anys 1979 i 1984 i que estava format per cinc artistes vallencs. 



Al Museu d’Art Modern de Tarragona s’exposa el mural Homenatge a 

Sarajevo, que Solé va elaborar l’any 1993, del qual fa unes setmanes es va 

presentar un muntatge interactiu a través del qual s’explica l’obra. 

El Punt (Girona), 16-06-11  

 
Redacció, “Alumnes coneixen el Museu d’Art Modern de la Diputació. Una 

seixantena de professionals de l’ensenyament d’arreu de la demarcació de 

Tarragona van conèixer de primera mà, ahir dimarts al matí, les propostes i 

els serveis que el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 

ofereix a l’alumnat per al curs vinent.” 

Diari més Tarragona (Tarragona) 29-06-11 

 

Redacció, “Els centres d’ensenyament coneixen de primera mà les activitats 

escolars del Museu d’Art Modern de la Diputació per al curs vinent. Al llarg de 

la presentació, la responsable del Servei Pedagògic del museu, Marisa Suárez, 

ha destacat la importància dels ensenyaments artístics en el desenvolupament 

de les nens i les nenes. El MAMT hi contribueix posant-los en contacte amb 

aquest àmbit i facilitant-los el diàleg amb l’obra, segons s’ha posat de 

manifest durant l’acte, en què també s’ha presentat el nou fulletó informatiu 

adreçat als docents.” 

https://www.intradt.cat/houdini/noticiesintra/view.php?ID=22123 

29-06-11   08:24 

 

Redacció, “Conèixer el Tapís de Tarragona! El Museu d’Art Modern de 

Tarragona ofereix al públic familiar la possibilitat de realitzar una activitat 

lliure, perquè conegueu de prop el tapís de Tarragona. La proposta consisteix 

en un quadern de treball, en el qual podreu resoldre un seguit de preguntes 

senzilles, pintar una silueta o escriure un relat al voltant de l’obra de Joan 

Miró i Josep Royo. No cal reserva prèvia. MAMT. Santa Anna, 8. Tarragona. 

Tots el dies a partir de les 11h. entrada lliure. 

TeleTodo  Idees, suplement del Periódico de Catalunya. 25-06-11/ 

01-07-11   



 

Redacció, “El Museu d’Art Modern presenta les activitats escolars per al 

proper curs. Una seixantena de professionals de l’ensenyament d’arreu de la 

demarcació han pogut conèixer de primera mà les propostes i serveis que el 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix a l’alumnat 

per al curs vinent. La diversa oferta de tallers, visites, trobades participatives i 

altres activitats s’emmarca en l MAMT Pedagògic,  una iniciativa que fomenta 

l’educació artística dels escolars.  

El Punt (Girona), 03-07-11  

 

Redacció, “Les fotografies de José Ramón Moreno, al Museu d’Art Modern de 

la Diputació de Tarragona, que acull fins el 28 d’agost l’exposició En Blanco, 

de José Ramón Moreno. Les fotografies que es presenten en aquesta mostra 

formen part d’un treball més ampli que l’artista ha desenvolupat des de 

mitjans del 2008. En concret, es tracta d’imatges d’aire abstracte preses 

d’arquitectures amb un marcat aire mediterrani i racionalista. La geometria, la 

llum, l’ombra i el contrast entre blanc i negre subratllen en aquesta exposició 

la importància de les formes i els volums. 

El Punt (Girona), 17-07-11  

 

Redacció, El Museu d’Art Modern acull una mostra fotogràfica de José Ramón 

Moreno. L’exposició d’imatges de caire abstracte es pot visitar fins el proper 

28 d’agost. La geometria, la llum, l’ombra i els contrastos són habituals en les 

fotografies de José Ramón Moreno. La directora del MAMT, Rosa Ricomà. Va 

assenyalar que l’exposició s’emmarca en la política d’exposicions temporals de 

la Diputació, que ofereix als artistes residents a l’Estat Espanyol la possibilitat 

de presentar les seves obres al Museu d’Art Modern...” 

El Punt (Girona), 18-07-11  

 

Redacció, “En Blanco de José Ramón Moreno. Exposició de fotografia dins del 

marc del Museu d’Art Modern de Tarragona. Les fotografies que es presenten 

en aquesta exposició formen part d’un treball fotogràfic més ampli que 



l’artista ha desenvolupat d’ençà del mitjan 2008. Es tracta d’imatges d’aire 

abstracte preses d’arquitectures amb un marcat aire mediterrani i racionalista. 

A les imatges es juga exclusivament amb la geometria, la llum, l’ombra, 

elements essencials de l’art fotogràfic, amb els quals grans artistes, com 

Hiroshi Sugimoto, ja han investigat en un retorn al que és bàsic del llenguatge 

plàstic. Es descontextualitza la funció arquitectònica dels elements retrats, 

procurant que adquireixin entitat pròpia en un context de falsedat i, al mateix 

temps, d’indagació en una veritat més profunda envers nosaltres mateixos, 

dels nostres conceptes matemàtics, geomètrics i racionalistes sobre la bellesa. 

Conceptes que diuen més de nosaltres mateixos que qualsevulla altra cosa, 

que parles de la nostra ànsia d’ordre, profundament contradictòria amb 

l’entropia natural, amb una natura que tendeix al caos, al desordre i al que és 

aleatori.  

En totes les fotografies, l’ús del blanc i negre té dos sentis complementaris: 

en primer lloc, reconèixer la importància residual del color, i, en segon lloc, se 

subratlla la importància de les formes i els volums, una característica molt 

contemporània, que entronca amb les tradicions arquitectòniques 

mediterrànies i fa justícia a les coordenades històriques ai a l’aspecte simbòlic 

de l’obra física.  

http://www.conca.cat/en/agenda/activitat/ 21-07-11  08:43 

 

Redacció, “José Ramón Moreno presenta la seva obra fotogràfica al Museu 

d’Art Modern. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona  acull fins 

el 28 d’agost l’exposició En Blanco, de José Ramón Moreno. Les fotografies 

que es presenten en aquesta mostra formen part d’un treball més ampli que 

l’artista ha desenvolupat des de mitjans del 2008. En concret, es tracta 

d’imatges d’aire abstracte preses d’arquitectures amb un marcat aire 

mediterrani i racionalista. La geometria, la llum, l’ombra i el contrast entre 

blanc i negre subratllen en aquesta exposició la importància de les formes i 

els volums”. 

https://www.intradt.cat/houdini/noticiesintra/view.php?ID=22382  

21-07-11   08:41 



 

Redacció, “Tarragona. Museu d’Art Modern. José Ramón Moreno exhibe la 

muestra fotográfica “En blanco”. Las fotografías que se presentan en esta 

exposición forman parte de un trabajo fotográfico más amplio que el  artista 

ha desarrollado desde mediados de 2008. Se trata de imágenes de aire 

abstracto, tomas de arquitecturas con un marcado carácter mediterráneo y 

racionalista...” 2También se pudo visitar con anterioritat, la muestra “Velam 

abstracte” de Jordi Secall 8Tarragona, 1934-Barcelona 2010), pintor que se 

dedicó al expresionismo abstracto por encima de todo.” 

Revisart (Barcelona), núm. 154, juliol 2011 

 

Redacció, “”En blanco” de José Ramón Moreno. Museu d’Art Modern. MAMT. 

Tarragona. José Ramón Moreno (La Rioja, 1967) practica la fotografia de 

manera autodidacta i com a aficionat des de fa una desena d’anys. La mostra 

presentada al Museu d’art Modern de Tarragona, fins el 28 de setembre, pren 

el títol d’un dels treballs més recents realitzats pel fotògraf: En blanco. 

L’exposició En blanco presenta una  part important del treball fotogràfic més 

ampli que l’artista ha desenvolupat d’ençà mitjan 2008. Les imatges 

exposades son de caire abstracte preses d’arquitectures de marcat caràcter 

mediterrani i racionalista. Els espais blancs són fotografiats per explorar les 

possibilitats geomètriques formades a partir de les llums i ombres.” 

Bonart  (Girona),  núm. 142, agost 2011 

 

Esther Canals, “J. Ramón Moreno  “En Blanco”  

“Retórica del blanco. 

Es como cerrar los ojos y ver.  

Blanco. Todo en blanco. 

Escuchar. Oír un piano que suena a lo lejos. La Chute de Yann Tiersen.  

Podría ser.  

Aunque también podría ser como dejar hablar el silencio. Soltarlo. Dejar que 

circule por el espacio. Libre. Que colme sus cavidades. Que recorra sus 



ángulos. Que se regocije en su propia naturaleza. Que establezca una danza 

con su sombra.  

Luz. 

Matices cartesiano., luz y sombra. No es oscuridad, es luz que muere, que se 

debilita lentamente para volver a renacer. Que lo llena todo de energía. 

Llueve poesía, el Blanco lo ha inundado todo...” 

Diari de Tarragona. Encuentros de arte (Tarragona), 30-07-11  

 

Redacció, “El MAMT enllesteix l’oferta d’activitats escolars per al nou curs. Les 

diferents propostes s’emmarquen en el MAMT Pedagògic 

(www.dipta.cat/mamtpedfagogic), una reeixida iniciativa cultural que fomenta 

l’educació artística dels escolars, ofereix un espai a les escoles i assessora els 

docents dels centres pel que fa a aquesta matèria.” 

Posem l’accent en la cultura. Diputació de Tarragona (Tarragona) 

núm. 15,  agost 2011  

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, al detall. Alta 

accessibilitat, comoditat en la cerca de continguts i disseny clar i atractiu. Són 

algunes de les principals característiques de la nova web del Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). la pàgina, totalment renovada, 

endinsa a l’usuari en els col�leccions, les exposicions, les publicacions, els 

serveis i la història d’aquest espai cultural. També permet fer un recorregut 

virtual per l’interior del museu, conèixer-ne els darreres notícies i els actes 

previstos i, fins i tot, introduir als més petis en l’art mitjançant jocs virtuals. La 

pàgina enllaça amb els continguts presents al Facebook, Youtube o Flickr, 

entre altres xarxes socials. 

D’altra banda, la web del museu enllaça amb la pàgina MAMT Pedagògic  

( www.dipta.cat/mamtpedagogic), una reeixida iniciativa adreçada a escolars i 

docents  que permet conèixer les obres i artistes del museu a partir de mil i 

un activitats engrescadores.” 

Posem l’accent. Diputació de Tarragona (Tarragona), núm. 15, agost 

2011  



 

Redacció, “Jordi Sarrà. De la mirada a la visió. Eloi Grasset i Dolors Molas. 

Col�lecció Tamarit, núm 27. Diputació de Tarragona - Viena Edicions. 141 

pàgines. Color. 

Jordi Sarrà. De la mirada a la visió està dedicat al colorista pintor vila-secà 

Jordi Sarrà (1935-1990). El volum repassa al detall la vida i l’obra d’aquest 

prestigiós artista, premi Tapiró de la Diputació de Tarragona l’any 1968, i 

mostra bona part de l’obra pictòrica i dels dibuixos de l’autor.” 

Posem l’accent. Diputació de Tarragona (Tarragona),  núm. 15,  

agost 2011  

 

Redacció, “Una exposició i el llibre de Palau Ferré i el seu paradís recordaran 

l’artista amb motiu del 90è aniversari del seu naixement. 

Els actes de commemoració del 90è aniversari del naixement de Maties Palau 

Ferré (24 agost de 1921) estaran centrats en una exposició al Museu d’Art 

Modern de Tarragona i amb la publicació del llibre dedicat a l’artista. Antonio 

Salcedo, professor d’Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili i crític 

d’art, n’és l’autor. El suport de la Fundació Palau Ferré, el Museu d’Art Palau 

Ferré, Rosa M. Ricomà i la Diputació han estat claus en aquesta 

commemoració.” 

Diari de Tarragona (Tarragona),  25-08-11  

 

Redacció, “Una exposició al Museu d’Art Modern recordarà l’artista Palau 

Ferré. El 90è aniversari del naixement també es commemorarà amb un llibre. 

El 16 de setembre de 2011, a dos quarts de vuit de la tarda, s’inaugurarà 

l’exposició retrospectiva que mostrarà al gran públic l’obra de l’artista. La 

mostra antològica comprendrà obres, tant de col�leccionistes com de 

particulars i del museu montblanquí, realitzades amb diferents tècniques. Així, 

els visitants podran copsar les diverses etapes creatives i temàtiques de Palau 

Ferré. 

A més de l’exposició, també s’editarà el llibre Palau Ferré i el seu paradís, 

emmarcat en la col�lecció Tamarit de l’editorial Viena. Antonio Salcedo, 



professor d’Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili i crític d’art, n’és 

l’autor. El suport de la Fundació Palau Ferré, el Museu d’Art Palau Ferré, Rosa 

M. Ricomà i la Diputació han estat claus en aquesta commemoració.” 

Diari més Tarragona (Tarragona), 26-08-11  

 

Redacció, “Maties Palau i el seu paradís. MAMT. Tarragona. Maties Palau 

Ferré (1921-2000) és considerat el pintor de la vila de Montblanc, de fet 

sostenia que allí hi havia totes les condicions que necessitava per produir la 

seva obra. Hi va viure gairebé tota la seva vida, i hi va dedicar la seva 

producció. Palau Ferré deia: “A Montblanc em sento lliure”, llibertat que 

necessitava per poder crear.” 

Bonart (Girona),  núm. 143, setembre 2011  

 

Redacció, “Anunci exposició: Maties Palau Ferré i el seu paradís. Del 16 de 

setembre al 23 d’octubre de 2011. Museu d’Art Modern de Tarragona.” 

Bonart  (Girona), núm. 143, setembre 2011 

 

Antoni Guasch, “El Paradís d’en Palau Ferré. Una retrospectiva i un llibre 

lloaran el pintor de Montblanc. Un dels qui de ben segur millor coneixen l’obra 

del qui ha estat el gran pintor i l’artista més universal de Montblanc, en Maties 

Palau i Ferré, és l’Antonio Salcedo i Miliani, doctor en Història de l’Art i 

professor de la YRV des del 1084. aquest, que curiosament no el a tractar 

mai, ja en sabia d’ell en estudiar , recollir i publicar el seu volum L’art del 

segle XX a les comarques de Tarragona, on hi acull una de les obres d’en 

Palau Ferré –accentuem obert Ferrè perquè així en ho demanava i recordava 

ell sempre que l’entrevistàvem -. 

L’Antonio Salcedo, que d’en Palau Ferré en sap el que ha recercat, llegit i  li 

han transmès els familiars de l’artista –entre elles una de les seves nebodes, 

la Rosa de Neus- amb els quals contactà a través de la montblanquina 

Fundació d’art Palau Ferré, l’encerta de ple quan intuïa el seu últim llibre 

Maties Palau Ferré i el  seu Paradís.”  

Diari més Tarragona (Tarragona), 13-09-11  



 

Redacció, “El Museu d’Art Modern acoge a Maties Palau-Ferré. Muchas de las 

obras son inéditas. La muestra coincide con la publicación del libro Maties 

Palau Ferré y su paraíso, del doctor en Història de l’Art y profesor de la URV 

Antonio Salcedo Miliani. El volumen está coeditado por la Diputación de 

Tarragona y Viena Edicions, dentro de la colección Tamarit.” 

Diari de Tarragona (Tarragona), 17-09-11  

 

Antoni Guasch, “Emocions i records viscuts es barregen en inaugurar 

l’exposició d’en Palau Ferré. L’Antonio Salcedo acosta l’artista amb un llibre 

preciosista. Tarda-nit de les de volada i amb un doble motiu, la que es va 

viure al Museu d’Art Modern aquest cap de setmana, en inaugurar l’exposició 

del genial montblanquí Maties Palau i Ferré, traspassat el primer dia del canvi 

de segle, i en fer la presentació del llibre Maties Palau Ferré i el seu paradís, 

de l’Antonio Salcedo Miliani, doctor en Història de l’Art.” 

Diari més Tarragona (Tarragona), 19-09-11 

 

Antoni Coll Gilabert, “El radar de Palau Ferré. La inauguración de la exposición 

Maties Palau Ferré i el seu paradís fue un gran acontecimiento. Acompañaba 

el acto un libro con el mismo nombre, promovido por la Diputació, con dos 

garantías: textos de Antonio Salcedo y ediciones Viena.” 

Diari de Tarragona (Tarragona), 19-09-11  

 

Redacció, “El color y la fuerza de Palau Ferré, en el Museu d’Art Modern.” 

Diari de Tarragona (Tarragona), 24-09-11  

 

Redacció, “El color i la força del pintor Palau Ferré, a Tarragona. Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona mostra, fins el 28 d’octubre. 

El Punt (Girona) 29-09-11  

 

Chus Tudelilla, “En blanco és com José R. Moreno va titular l’exposició 

realitzada al Museu d’art Modern de Tarragona. Es tracta d’una selecció de 



fotografies en blanc i negre d’estricta plasticitat visual, l’objectiu principal de 

les quals és donar expressió formal al rigor d’un arquitectura construïda amb 

llum. Perquè, cal remarcar-ho, J. Ramón Moreno no fotografia arquitectures, 

sinó que construeix amb llum la seva experiència en l’espai arquitectònic per 

registrar els formes que l’articulen...” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani (Tarragona), núm. 14 

octubre 2011  

 

Llibre, Maties Palau Ferré i el seu Paradís. Viena edicions i Diputació de 

Tarragona. Museu d’art Modern. Tarragona – Barcelona 2011. Selecció 

d’obres, biografia artística i recorregut de l’obra elaborades per Antonio 

Salcedo Miliani, que explica la personalitat del pintor i el simbolisme del seu 

treball, des de l’adaptació dels mites clàssics que representa fins a la 

construcció d’un univers de naturalesa idealitzada; figures expressives i icones 

de Montblanc, amb les quals configura el paradís personal on es va refugiar.” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani (Tarragona), núm. 14 

octubre 2011  

 

Rosa M. Marsal i Roig,  “Exposició de Maties Palau Ferré. Destaquem les 

pintures de noies amb els ulls ametllats i grans, de mirades molt fondes com 

a miralls interiors de l’ànima, amb llavis molsuts. Les noies sovint porten un 

element floral que representa la vida, la natura, la joventut.” 

Diari més Tarragona (Tarragona), 18-10-11 

 

 

Redacció, Xavier Escribà. Taller en trànsit. Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Bonart (Girona),  núm. 144, octubre 2011  

 

Redacció, Enric Adserà. Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Del 15 de desembre de 2011 al 5 de febrer de 2012 

Bonart (Girona),  núm. 144, octubre 2011  

 



Redacció, “Tarragona: El MAMT presenta Xavier Escribà. El Museu d’Art 

Modern de Tarragona acollirà del 27 d’octubre al 4 de desembre l’exposició 

Taller en trànsit de Xavier Escribà. En aquesta mostra l’autor ha decidit 

convertir l’espai expositiu del museu en un àmbit de creació dinàmic, on el 

visitant podrà veure i viure directament el procés de manipulació i 

transformació de la matèria. Una cita oberta i lliure que des del 27 d’octubre i 

fins el 3 de novembre vol contribuir a eliminar les barreres entre el públic i 

l’art contemporani. Un cop muntada, l’exposició romandrà oberta al públic fins 

el 4 de desembre. La inauguració tindrà lloc el proper dia 3 de novembre. A la 

foto, el niu de Xavier Escribà. 

Bonart Actualitat. Revista on-line d’art en català. 27-10-11 10:54 

 

Redacció, “El pintor Xavier Escribà crearà en directe les seves obres al Museu 

d’Art Modern de la Diputació. El Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona acollirà del 27 d’octubre al 4 de desembre l’exposició Taller en 

trànsit del pintor Xavier Escribà. En aquesta mostra l’autor ha decidit convertir 

l’espai expositiu del museu en un àmbit de creació dinàmic, on el visitant 

podrà veure i viure directament el procés de manipulació i transformació de la 

matèria. Una cita oberta i lliure que des del 27 d’octubre i fins el 3 de 

novembre vol contribuir a eliminar les barreres entre el públic i l’art 

contemporani. Un cop muntada, l’exposició romandrà oberta al públic fins el 4 

de desembre. La inauguració tindrà lloc el proper dia 3 de novembre. A la 

foto, el niu de Xavier Escribà.” 

Diputació de Tarragona. Intranet Notícies. 27-10-11 13:44 

 

Redacció, “Xavier Escribà crea en directe les seves obres al Museu d’Art 

Modern”. L’artista ha decidit convertir l’espai expositiu del museu en un àmbit 

de creació dinàmic, on el visitant pot veure i viure directament el procés de 

transformació de la matèria”. 

El Punt (Girona), 30-10-11  

 



Domingo, Màrius, “Xavier Escribà. Taller en trànsit. Museu d’Art Modern de 

Tarragona. MAMT.  Xavier Escribà (Paris, 1969) fa vint anys que experimenta 

amb la pintura: ho ha fent disparant en totes les direccions possibles i amb 

múltiples materials i tècniques. Cada troballa que Escribà realitza li serveix per 

posar les bases per a noves creacions, en les quals acumula les idees 

precedents i obre noves vies. Pel camí queden les angoixes i les inseguretats, 

i també el goig de no deixar-se portar per idees cent vegades vistes en les 

fires d’art. No sé si Xavier Escribà és a prop de descobrir el seu neutrí 

particular i, si ho fa –crec que està treballant en la direcció adequada -, 

s’haurà de veure si els altres som capaços de posar negre sobre blanc la seva 

troballa, però en tot cas, i des del meu punt de vista, és la manera més 

honesta de guanyar-se avui la vida com a artista.  

 

Bonart (Girona),  núm. 145,  novembre 2011 

Redacció, “El pintor Xavier Escribà presenta les seves obres al Museu d’Art 

Modern de la Diputació”. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 

acollirà del 27 d’octubre al 4 de desembre l’exposició Taller en trànsit del 

pintor Xavier Escribà. En aquesta mostra l’autor ha decidit convertir l’espai 

expositiu del museu en un àmbit de creació dinàmic, on el visitant podrà 

veure i viure directament el procés de manipulació i transformació de la 

matèria. Una cita oberta i lliure que des del 27 d’octubre i fins el 4 de 

desembre. 

www.presspeople.com/pr/ 02-12-11 14:06 

 

Francesc Miralles, “Recordant Jaume Solé, l’artista tarragoní que va dedicar 

tots els seus esforços a la creació del Grup Un Nus” 

Bonart (Girona), núm. 146, desembre  2011  

 

Anunci  Enric Adserà. Obra recent Somnis, deliris i espectres. Del 15 de 

desembre de 2011 al 5 de febrer de 2012. Museu D’Art Modern de Tarragona 

Bonart (Girona),  núm. 146, desembre  2011  

 



Redacció, “Somnis, deliris i espectres, d’Enric Adserà, al Museu d’Art Modern. 

En aquesta exposició, lligada al món oníric, l’autor evoca un món particular 

entre la realitat i la irrealitat, el conscient i l’inconscient, la imaginació i la 

memòria. Adserà, nascut a Cabra del Camp, és considerat d’un dels gravadors 

de més prestigi arreu d’Europa. 

El Punt/Avui, 18-12-11  

 

Redacció, “Exposición de la obra reciente de Adserà. Museu d’Art Modern de 

Tarragona , hasta el 5 de febrero. Los trabajos más recientes del artista 

nacido en Cabra del Camp reflexionan sobre los sueños y cómo la mente 

transita de la realidad palpable hacia otra realidad donde todos los referentes 

desaparecen. “ 

Diari de Tarragona (Tarragona), 20-12-11  

 

Anunci  Enric Adserà Obra recent Somnis, deliris i espectres. Del 15 de 

desembre de 2011 al 5 de febrer de 2012. Museu D’Art Modern de Tarragona 

Artiga revista d’art i pensament contemporani (Tarragona), núm. 14, 

desembre 2011  

 

Rosa M. Ricomà, “Aqua et tempus, 1997 Tom Carr (Tarragona, 1956). Museu 

d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Ordre i geometria són elements 

constants en la seva producció escultòrica; formes com el quadrat, el triangle 

i el cercle es presenten en tipologies molt variades, més o menys fràgils, tot 

jugant amb els buits, l’aire i la llum que els penetren i els envolten.” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani (Tarragona), núm. 14, 

desembre 2011 

 

Núria Serra Medina, “Jaume Solé: la construcció d’un artista.  

Rudolf Wittkower analitza en la seva obra: Nascuts sota el signe de Saturn 

(1963) com determinades persones, dotades d’una sensibilitat especial, 

esdevenen artistes que es construeixen a si mateixos i són definits per un 

llenguatge artístic propi.  



Jaume Solé (Valls, 1943-2011), artista plàstic de les nostres terres, és nascut 

sota el signe de Saturn. Va saber captar com ningú l’essència del seu entorn i 

mostrar-la a l’espectador que definiren el seu llegat iconogràfic...” 

Cultura i Paisatge  a la ruta del Cister (Tarragona-Valls), núm 6, 

2011  

 

 


