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Korrie Adserà, “Fotografia inauguració exposició Enric Adserà:  Somnis, deliris 

i espectres.” 

Correu electrònic de A/e. Korrie@Adsera.nl  6 de gener de 2012 

 

Redacció, “El Palau Ferré més inèdit, al Museu d’Art Modern de la Diputació. 

L’exposició d’una trentena d’obres de l’artista va coincidir amb la presentació, 

a Tarragona i a Montblanc, del llibre Maties Palau Ferré i els seu Paradís.” 

Posem l’accent. Diputació de Tarragona. Núm. 16,  gener 2011  

 

Redacció, “Somnis, deliris i espectres. L’ésser humà passa una tercera part de 

la seva vida dormint. Aquest fet serveix a l’Enric Adserà (Cabra del camp. 

1939) per evocar a través de l’art tot un món particular a cavall entre la 

realitat i la irrealitat, el conscient i inconscient, la imaginació i la memòria. 

L’autor, resident a Holanda, exposa al Museu d’Art Modern de Tarragona 

(MAMT) una sèrie d’obres creades expressament per aquesta mostra. Somnis, 

deliris i espectres esdevé una oportunitat única per gaudir de l’obra d’un dels 

gravadors de més prestigi arreu d’Europa. 

Posem l’accent. Diputació de Tarragona. Núm. 16, gener 2011  

 

Raquel Medina,  “Enric Adserà. Mig segle. Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Amb motiu de la celebració de mig segle de trajectòria de l’artista Enric 

Adserà s’han fet tres exposicions a la demarcació de Tarragona. Incansable 

dibuixant des de la seva infantesa a cabra del Camp, poble de la Conca de 

Barberà on va néixer, va ser l’arquitecte Cèsar Martinell qui va descobrir el 

talent innat d’Adserà. Durant dos anys va ser aprenent de l’escultor Busquets, 

que restaurava el retaule de l’església, a Valls, per tot seguit instal�lar-se a 

Barcelona, on va arribar a ser col�laborador del reconegut dissenyador gràfic 

Pla-Narbona. Enamorat d’una noia d’Holanda, es va traslladar amb només vint 

anys a aquell país, on va desenvolupar una extraordinària tasca 

pluridisciplinària caracteritzada per un constant neguit experimental.... 



El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa la seva obra recent sota el títol 

Somnis, deliris i espectres, que sorprendrà els qui el relacionen amb els seus 

característics plafons inspirats en la memòria dels objectes, tant  per la 

temàtica, lligada en aquesta ocasió al món oníric, com pel rerafons sinistre 

que traspuen unes obres marcades per una experiència tràgica de l’autor que 

ha commocionat la seva visió de la vida i de l’art...” 

 Bonart,  núm. 147 gener 2012   

 

Jaume Ferrer i Puig, “Un paradís montblanquí. Anàlisi de la trajectòria artística 

i de la teoria pictòrica de Maties Palau Ferré. “El color forma part de la meva 

pintura i la pintura és la meva vida”. Amb aquestes paraules, Matis Palau 

Ferré (Montblanc, 1921-2000) explicava la importància del cromatisme en la 

seva filosofia artística.” 

Presència. Llibres. Del 6 al 12 de gener de 20112  

 

Redacció, “Col�leccionistes holandesos i amics d’Enric Adserà a Valls” 

El Vallenc, 20 gener del 2012  

 

Redacció, “ Somnis, deliris i espectres, de Adserà. El Museu d’Art Modern de 

la Diputació de Tarragona acoge la muestra “Somnis, deliris i espectres”, del 

artista plástico Enric Adserà. A lo largo de su dilatada trayectoria artística, su 

obra se ha movido entre la realidad y la irrealidad, la imaginación y la 

memoria, el pensamiento consciente y el inconsciente. Los trabajos más 

recientes del artista nacido en Cabra del Camp reflexionan sobre los sueños y 

cómo la mente transita de la realidad donde todos los referentes 

desaparecen.” 

Panorama, Diari de Tarragona, 24 gener de 2012  

 

Redacció, “ L’artista catalano-holandès nascut a Cabra del Camp resideix 

entre Barberà de la Conca i Holanda. Amb motiu del 50 anys de pràctica 

artística, presenta tres exposicions simultànies al Camp de Tarragona” 

Nova Conca, 27 de gener del 2012  



 

Diego González Sánchez, “Entrevista amb Enric Adserà Riba. Artista nascut a 

Cabra del Camp (1939() i establert a Barberà de la Conca. Una tercera part 

de la meva obra ha quedat fora de les tres exposicions...” 

Nova Conca, 27 de gener del 2012  

 

Esther Canals Piñol, “Enric Adserà Riba, tres exposiciones simultáneas. 

Celebración, espacio y creador. Estamos de celebración. Podemos ver en 

primera persona cómo tres espacios se rinden ante la obra de un autor. La 

contienen. Pero también la apoyan y la divulgan. Estamos de celebración. No 

ocurre muy a menudo. 

Una tríada expositiva que Tarragona y Valls nos regalan en sus más sacras 

instituciones artísticas: el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Puerto de 

Tarragona y el Museo de Valls.” 

Diari de Tarragona. Encuentros arte,  28 de gener de 2012  

 

Toni Orensanz, “Antonio Salcedo, historiador de l’Art. Sóc crític i historiador 

de l’art, professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, on 

imparteixo classes d’Història de l’Art del segle XX. Recentment he publicat un 

llibre sobre Maties Palau Ferré, el pintor de Montblanc que, forçat per les 

circumstàncies, va decidir cremar la seva obra.” 

La Vanguardia – Viure a Tarragona- , 3 de febrer de 2012  

 

Carles Bertran i Bruguera, “Jornada inoblidable amb la visita a les exposicions 

d’Enric Adserà. Un grup de veïns i veïnes de Barberà de la Conca –entre els 

quals hi havia els seu alcalde, Ramon Ribas, i la regidora de Cultura, 

Montserrat Eek- van visitar les exposicions de l’Enric Adserà a Valls i 

Tarragona.” 

Nova Conca. Comarques, 10 de febrer de 2012  

 

Redacció, “Una obra en “tránsito líquido” . El Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona, MAMT, acaba de inaugurar la exposición “En trànsit 



líquid” de la artista Ester Fabregat, ganadora del 35 galardón Julio Antonio de 

escultura de 2010. Justamente, parte de este premio consistía en poder 

realizar una exposición en el MAMT. En la muestra, que permanecerá abierta 

hasta el 22 de abril, la artista vallense invita al espectador a sumergirse en un 

universo acuático donde el tiempo se acelera, se congela y da marcha atrás.” 

Diari de Tarragona, 19 de febrer de 2012  

 

Redacció, “Tarragona. Museu d’Art  Modern. La Diputación de Tarragona 

presentó la muestra “Matias Palau y su paraíso”. Matias Palau Ferré (1921-

2000) ha sido considerado el pintor de la villa de Montblanc, un calificativo 

que se ganó de derecho propio. El aprecio hacia su tierra fue proverbial. Él 

consideraba que allí se daban todas las condiciones que necesitaba para 

producir su obra. Allí vivió casi toda su vida, y allí dedicó su producción. Fue 

un pintor y un hombre solitario, que se sentía muy a gusto entre la gente 

humilde y trabajadora de su población. Orgulloso de su trabajo, mantuvo su 

independencia desde el principio hasta el final, con un objetivo muy concreto: 

realizar la obra que deseaba, y lo consiguió. 

Revisart (Barcelona),núm. 157,  febrer de 2012 

 

Redacció, “ Gravat monumental i d’experimentació. Enric Adserà Riba. Enric 

Adserà és un artista que es caracteritza per no seguir cap corrent artística, ell 

mateix és la corrent (Ad van der Blom, crític holandès). El Camp de Tarragona 

acull tres exposicions simultànies de l’artista catalano-holandès Enric Adserà 

Riba (Cabra del Camp, 1939). En tres espais propers i amb dates gairebé 

coincidents, s’hi pot veure la mostra més representativa de l’obra d’aquest 

important creador que s’hagi fet mai (el gravat monumental i 

d’experimentació al Tinglado 1, Trajectòria (1961-2011) al Museu de Valls, i 

Somnis, deliris i espectres al Museu d’Art Modern de Tarragona), donen 

l’oportunitat de mostrar un reflex total de la seva obra., i cadascuna amb una 

perspectiva diferent. 

Al Port, Port de Tarragona, núm. 50,  1r trimestre de 2012 

 



Redacció, “Ester Fabregat “En trànsit líquid” Exposición d’Ester Fabregat, en el 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, donde se invita al 

espectador a dejar de estar ligado a la gravedad para dejarse llevar a un 

universo acuático donde el tiempo se acelera, se congela y echa atrás en 

suspensión, flotando. La muestra recoge una serie de esculturas, 

instalaciones y prótesis que alivian el peso de la materia y que flotan en un 

mundo interior sin gravedad”. 

Diari de Tarragona, agenda,  5 març de 2012  

 

Màrius Domingo, “Els treballs de l’Ester Fabregat tenen una primera fase de 

reflexió i de concreció teòrica, un segon pas d’elaboració, ja que l’artista actua 

com una artesana que utilitza tècniques properes a la sabateria, la ferreria o 

la confecció de roba, ja que utilitza cuiro, fusta, roba, ferro,  PVC... Tot 

aquest procés d’elaboració de les peces, que són sempre lleugeres i 

vaporoses, com meduses, com flors molt fràgils, ens porta necessàriament a 

un tercer pas: l’exhibició pública, com un vestit que cal portar com a mínim 

una vegada, com la roba cerimonial que fins que no es porta en públic no 

justifica la seva existència...” 

Bonart, núm. 150, abril de 2012   

 

Assumpta Rosés, “Ester Fabregat. Mudar la pell. Per al filòsof Zygmunt 

Bauman la recerca de la identitat és l’objectiu vital de les persones i la seva 

forma més realista d’arrelament. En el que ell anomena “la modernitat 

líquida”, el principal valor és la necessitat de construir-se una identitat 

flexible, adaptable, que flueixi i permeti les inevitables mutacions de subjecte 

al llarg d’una vida en el què les situacions canvien contínuament de manera 

difícilment previsible. Segons Bauman, fins i tot per al poder i al més 

poderosos, allò lleuger, portable i flexible, és un bé molt desitjable en un món 

sense certeses...” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani, núm. 16, abril de 

2012  

 



Redacció, “Martí Royo. Ceramista i escultor La Terra i el foc, un entorn 

creatiu. Edita: Museu d’Art Modern de Tarragona, 2012. És un estudi 

d’Assumpta Rosés que compta amb la direcció editorial de Rosa M. Ricomà i 

el disseny de Pau Gavaldà. Aquest estudi es va realitzar amb l’ajut de la Beca 

Lluís Saumells. Revisa la biografia, les etapes creatives. La recerca tècnica, les 

publicacions i la bibliografia de Martí Royo, Se’n cataloguen més de cinc-

centes obres, reproduïdes a color”. 

Artiga revista d’art i pensament contemporani, núm. 16, abril de 

2012  

 

Redacció, “Enric Adserà Riba. 50 anys de trajectòria artística. Editen: Museu 

de Valls –Port de Tarragona- Museu d’art Modern de Tarragona. 2012. llibre 

de Josep Maria Rovira i Valls i Raquel Medina, que conté el catàleg de les 

exposicions gairebé simultànies fetes al Museu de Valls, el Museu d’art 

Modern de Tarragona i el Tinglado 1 del Port, comissariades per Raquel 

Medina. S’hi documenta i explica el treball i l’experimentació de tècniques de 

gravat fets per Enric Adserà Riba (Cabra del Camp, 1039) durant anys, amb 

especial atenció als treballs de grans dimensions i al murals i gran escultures 

formdes amb mòduls, sempre a partir de la tècnica del gravat. També en 

recull l’obra recent de pintura i dibuix”.  

Artiga revista d’art i pensament contemporani, núm. 16, abril de 

2012  

 

Redacció, “Sefa Ferré. L’expressió permanent. Edita: Viena edicions. Col�lecció 

Tamarit – Museu d’art Modern. 2012. L’arxiver, escriptor i poeta Eugeni 

Perea, doctor en història Moderna, ha escrit el llibre sobre Sefa Ferré (Reus, 

1938) en clau d’assaig literari. Ofereix la panoràmica artística i vital d’una 

pintora que a viscut i treballat entre Vilaplana i Reus. Va estudiar a l’escola de 

Belles de Sant Jordi de Barcelona i a l’École National de Beaux Arts de París. 

Va ser una de les primeres persones que a Reus, els anys 60, va utilitzar un 

llenguatge plàstic modern, en el seu cas inspirat en el cubisme i en l’escola de 

Paris. Amés de pintora, ha estat professora de dibuix i il�lustradora...” 



Artiga revista d’art i pensament contemporani, núm. 16, abril de 

2012  

 

Anunci:  Repensar TERRA produïda per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació 

de Tortosa. Del 8 de maig al  l’1 de juliol de 2012. Museu d’Art Modern de 

Tarragona. 

Bonart núm. 151,  maig de 2012   

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació organitza activitats per a la 

Nit dels Museus. El Museu Nacional Arqueològic també celebrarà el Dia 

Internacional dels Museus. El MAMT obrirà les seves portes des de les 10 de 

la nit del 19 de maig fins a la una de la matinada per oferir activitats gratuïtes 

pensades per a grans i petits. Així, a la sala d’actes, tindrà lloc la projecció de 

l’audiovisual El Museu amb els teus ulls, fruit d’una activitat participativa que 

convida a tots els públics a captar amb els seus telèfons mòbils fotografies i 

vídeos sobre el MAMT. Les imatges que formaran part de l’audiovisual es 

poden trametre fins el proper 14 de maig a l’adreça mamtpedagogic.” 

Diari més,  15 maig de 2012   

 

Mar Cirera, “Se ha organizado de manera conjunta con distintos centros  y 

museos. El arte busca a los noctámbulos. Para conmemorar el Dia 

Internacional dels Museus se ha programado una serie de actividades que 

iluminarán la noche. La iniciativa es una manera diferente de visitar las 

muestras. Y gratis.  

Diari de Tarragona, 18 de maig de 2012  

 

Redacció, “Tarragona celebra la Nit dels Musesu 2012. El Museu d’Art Modern 

de la Diputació de Tarragona abre sus puertas desde las diez de la noche 

hasta la  una de la madrugada para ofrecer actividades gratuitas pensadas 

para grandes y pequeños con motivo de la Nit del Museus 2012.” 

Diari de Tarragona, 19 de maig de 2012  

 



Redacció, “La imagen del día. La Noche de los Museos acerca el arte a los 

tarraconenses. El Museu d’Art Modern, en la imagen, contó con una iniciativa 

original, al proyectar un vídeo creado  con las fotos que los visitantes hicieron 

del museo en abril con sus móviles.” 

Diari de Tarragona, 20 de maig de 2012  

 

Màrius Domingo, “Repensar terra” MAMT Museu d’Art Modern Tarragona. Una 

reflexió creativa des de les Terres de l’Ebre és el subtítol del projecte 

expositiu produït per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tortosa, que, 

comissariada per Leonardo Escoda, es pot veure aquest dies al MAMT. S’hi 

mostren treballs d Alfred Porres, vídeo; David Curto, obra gràfica digital; Jep 

Colomé, fotografia; Neus Llatje, obra gràfica i pintura, i Pilar Lanau, dibuix, 

que han fet un esforç d’acostament al concepte terra i han reflexionat sobre 

aquest tema tot produint cadascú un text que es  pot llegir al catàleg que s’ha 

editat amb motiu de l’exposició.” 

Bonart núm. 152,  juny  de 2012   

 

Redacció, “Un verano rodeado de cultura. El Museo de Arte Moderno de 

Tarragona fue construído en 1976 por la Diputación de Tarragona para 

conservar y mostrar el patrimonio artístico de la institución” 

Diari d’Estiu. Diari de Tarragona,  25 juliol  2012  

 

Anunci 38 premi de pintura Tapiró –26 premi d’escultura Julio Antonio 

Bonart núm. 153,  juliol de 2012   

 

Anunci exposició: Katia Acin. Obra gràfica. Del 13 de juliol al 2 de setembre 

de 2012. Museu d’Art Modern de Tarragona. 

Bonart, núm. 153,  juliol de  2012   

 

Màrius Domingo, “Katia Acín, Obra Gràfica. MAMT, Museu d’Art Modern de 

Tarragona. L’exposició està dividida en quatre àrees temàtiques: Dona, 

Treball, Mites i Esdeveniments tristos. En aquesta última sèrie, Acín s’enfronta 



als records de la seva adolescència a Osca, quan al començament de la 

Guerra Civil espanyola els seus pares van ser afusellats pels feixistes. En 

aquesta recuperació de la memòria personal predominen figures fosques, 

massisses i pesants. La reflexió sobre el passat es fa partint de la presència 

omnipresent del pare, com si, amb molta sensibilitat, la filla volgués reprendre 

el treball del pare –en sèries com ara Els Portadors- per intentar anar un pas 

més enllà. No continuar exactament el treball del pare, no almenys de 

manera física, sinó més aviat intentant entendre què hi ha dins seu d’aquell 

home.” 

Bonart, núm. 154 agost-setembre  2012   

 

Redacció, “Exposición de obras Katia Acín. Museu d’Art Modern de la 

Diputació. Hasta el 23 de septiembre. El Museu d’Art Modern de la Diputació 

de Tarragona expone una muestra antológica que se acerca ala trayectoria 

creativa de Katia Acín Monrás, artista cuya carrera profesional ha estado 

vinculada a la docencia de la Historia.” 

Diari d’Estiu. Agenda. Diari de Tarragona,  20 d’agost  2012  

 

Redacción, “Exposición de Katia Acín. Tarragona. Museu d’Art Modern. 

Exposición antológica de Katia Acín (Hueca, 1923 - Pamplona, 2004). Después 

de desarrollar una carrera profesional vinculada a la docencia de la historia, 

en 1989 Acín se matricula en la facultad de Bellas Artes de Barcelona donde 

se especializa en Grabado y Pintura. Al acabar los estudios artísticos, en 1994 

se establece en Altafulla, donde acude a la Escuela de Arte de la Diputación 

en Tarragona para continuar su tarea de investigación en el campo del 

grabado, participando en la vida de la escuela.” 

Diari d’Estiu. Dónde ir. Diari de Tarragona,  28 d’agost  2012  

 

Màrius Domingo, “Símbols convencionals de Regina Giménez. Un món sense 

coordenades ni llegendes que ens diguin on hem de ser i què hem de veure a 

cada moment. Un univers que primer trobem estrany i sorprenent , però aviat 

descobrim la proximitat del que ens envolta.  



La trajectòria de Regina Giménez presenta una gran coherència que es basa 

en la reflexió i l’estudi de la realitat i que desmunta tòpica amb una mirada 

original i crítica respecte al que s’espera que veiem (o que directament no 

veiem). Si en els treballs que va exposar fa uns anys a l’Espai Volart de la 

Fundació Vila Casas l’artista canvia l’escaal de la seva obra anterior, fent-la 

desmesuradament gran, en l’editorial Eldital’ull –que va fundar fa dos anys 

amb els artistes Chadon i  Rafael G. Bianchi- els llibres que produeix són 

petites peces d’orfebreria en què la preocupació per l’espai i la forma en què 

representem són sempre presents. 

Aquesta exposició al Museu d’Art  Modern de Tarragona,  que amb el títol 

Símbols convencionals presenta un seguit de “mapes muts que permeten 

situar imatges fotogràfiques de caràcter arquitectònic, sense cap coincidència 

geogràfica real, i símbols no realistes, que sense cap informació de la seva 

llegenda i sense representacions dels mapes creen composicions de lectura 

merament plàstica i es converteixen en obres d’abstracció geomètrica, 

objectives i sense factura personals” és fruit del  37è Premi Tapiró de pintura, 

que l’artista va obtenir en la convocatòria de la Biennal d’Art 2010, convocada 

per la Diputació de Tarragona. 

Bonart, núm. 155, octubre-novembre  de 2012   

 

Redacció, “Símbols Convencionals al Museu d’Art Modern de la pintora i 

artista gràfica Regina Jiménez. Es tracta d’una mostra sobre els mapes i les 

seves llegendes des d’una mirada plàstic ai formal. Mapes muts que permeten 

ubicar diferents imatges fotogràfiques de caràcter  arquitectònic, sense cap 

coincidència geogràfica real, i símbols no realistes.” 

Diari més,  8 octubre de 2012   

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona apropa l’art a 

les escoles. Va acollir aquest cap de setmana el lliurament de premis i la 

inauguració de l’exposició: Ets un artista...exposes al MAMT. Calendari 2013. 

L’acte va comptar amb l’assistència de nombroses famílies i la representació 

de les escoles que van participar al concurs: Escola Reus 21, Escola Salou, 



Escola Els Àngels de Torreforta, Fundació Cultural Privada Sagrat Cor, Col�legi 

Mare Nostrum i Col�legi l’Estonnac-L’Ensenyança. Aquest projecte va ser 

acordat per la Diputació de Tarragona l’octure del 2011 per a la realització 

d’una nova activitat vinculada al MAMTPedagògic en el marc del programa 

pedagògic: Treballem amb l’Art.  

Diari més, 23 octubre de 2012   

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona apropa l’art a 

les escoles. Va acollir aquest cap de setmana el lliurament de premis i la 

inauguració de l’exposició: Ets un artista...exposes al MAMT. Calendari 2013. 

L’acte va comptar amb l’assistència de nombroses famílies i la representació 

de les escoles que van participar al concurs: Escola Reus 21, Escola Salou, 

Escola Els Àngels de Torreforta, Fundació Cultural Privada Sagrat Cor, Col�legi 

Mare Nostrum i Col�legi l’Estonnac-L’Ensenyança. Aquest projecte va ser 

acordat per la Diputació de Tarragona l’iocture del 2011 per a la realització 

d’una nova activitat vinculada al MAMTPedagògic en el marc del programa 

pedagògic: Treballem amb l’Art.  

La Ciutat, del 23 d’octubre al 5 de novembre de 2012  

 

Redacció, “ El passat dissabte 20 d’octubre va tenir lloc al Museu d’Art Modern 

de Tarragona el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició: Ets un 

artista...i exposes al MAMT. Calendari 2013. L’acte va comptar amb 

l’assistència de nombroses famílies i la representació de les escoles que van 

participar al concurs: Escola Reus 21, Escola Salou, Escola Els Àngels de 

Torreforta, Fundació Cultural Privada Sagrat Cor, Col�legi Mare Nostrum i 

Col�legi l’Estonnac-L’Ensenyança. Aquesta nova proposta pedagògica és un 

pas més al reconeixement del Museu i les seves col�leccions com un espai 

obert per a la descoberta i la participació on les escoles puguin incrementar el 

seu potencial educatiu. Els treballs es poden veure fins el 25 de novembre del 

2012.” 

www.bonart.cat/actual/ets-un-artista-proposta-pedagogica-del... 

24 d’octubre de 2012 13:12h. 



Redacció, “Tarragona 2012 Capital de la Cultura Catalana. Entrevista a Rosa 

M. Ricomà Vallhonrat, directora del Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona. “Preparo diverses exposicions” En aquest moment estem 

treballant en dos projectes, a curt termini. El primer és la Biennal d’Art, amb 

els Premis Tapiró de Pintura i Julio Antonio d’escultura. El proper 15 de 

desembre inaugurarem l’exposició de les obres seleccionades, procedents 

d’artistes de tot l’Estat, i atorgarem els premis. El segon és la millora de 

l’accessibilitat de les col�leccions del Museu pensant en un públic el més ampli 

possible.” 

Diari de Tarragona, 2 novembre  de 2012  

 

Redacció, “Tarragona. Museu d’Art Modern acoge una exposición antológica 

de Katia Acín. La muestra ha sido posible gracias al soporte de familiares, de 

antiguas profesoras y del Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca. 

Nacida en Huesca en 1923 y educada en un ambiente intelectual y artístico 

bajo al tutela de su padres, el escultor Ramón Acín, todo se trunca en 1936 

cuando sus padre son fusilados por estar comprometidos con la cusa 

republicana. La exhibición evidencia su obra gráfica que como ella misma 

apunta en su momento, “la dureza de los materiales y el trazo fuerte me 

transportan a los primeros balbuceos de mi adolescencia truncada” y da 

conocer su trayectoria retomada nada menos que a los 65 años.” 

Revistart, núm. 160 octubre-noviembre de 2012  

 

Redacció, “Diputació de Tarragona. Inauguració de l’exposició de la Biennal 

d’Art 2012. Además entrega de los XXXVIII Premi Tapiró de pintura –XXXVI 

premi Julio Antonio de escultura.” 

Diari de Tarragona. Encuentros,  24 novembre de 2012  

 

Redacció, “L’Escola d’Art organitza una exposició en el marc de l’SCAN. En 

aquest sentit el Museu d’Art Modern de la Diputació (MAMT) acollirà fins el 2 

de desembre l’exposició Arxiu: Segona Natura, una mostra que s’inaugurarà 

el proper dimarts 27 de novembre, a les vuit del vespre al mateix MAMT”. 



Diari més Tarragona,  26 novembre de 2012 

 

 

Redacció, “Acte d’homenatge a Tàpies i conferencia “Tàpies, universitat, 

universalitat”  Dimarts, 11 de desembre a les 18 h. al Museu d’Art Modern de 

la Diputació (C/Santa Anna, 8. Tarragona) 

Diari de Tarragona, 7 de desembre de 2012  

 

Redacció, “Diputació. De pintura i escultura. El sábado, entrega de los 

premios culturales. La Diputación de Tarragona entregará el sábado la 38º 

edición de los premios Tapiró de Pintura, así como el 36º premio Julio Antonio 

de escultura en el marco de la Biennal de l’Art 2012. El Museu d’Art Modern 

acogerá el acto de entrega de los premios y, posteriormente, inaugurará la 

exposición de las obras seleccionadas en esta convocatoria. La muestra se 

podrá visitar hasta el próximo 27 de enero.” 

Diari de Tarragona, 10 de desembre de 2012  

 

Redacció, “Josep Poblet assistirà a l’homenatge a Tàpies, organitzat per 

Diputació i URV. Aquesta tarda el president de la Diputació de Tarragona, 

Josep Poblet, assistirà a l’acte d’Homenatge a Tàpies organitzat per la 

mateixa Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, que es 

desenvoluparà al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). 

Diari més Tarragona, 11 de desembre de 2012  

 

Redacció, “Cultura. El MAMT homenatja a Antoni Tàpies. El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona organitza, juntament amb la Universitat 

Rovira i Virgili (URV), una exposició dedicada a l’artista Antoni Tàpies. Sota el 

nom 10 artistes X Tàpies, la mostra acull obres de Jordi Abelló, Béatrice Bizot, 

Àlvar Calvet, Leonardo Escoda, Ester Fabregat, Ester Ferrando, Albert 

Macaya, Manel Margalef, Rufino Mesa i Josep M. Rosselló. 

Diari més Tarragona, 12 de desembre de 2012 

 



Redacció, “ Cultura. El autor del logo de la Universidad. La URV homenajea al 

artista Antoni Tàpies. La universitat Rovira i Virgili homenajeó ayer a Antoni 

Tàpies autor de su logotipo y su  primer honoris causa. El acto, que tuvo 

lugar en el Museu d’Art Modern, sirvió también para inaugurar  la exposición 

10 artistes X Tapies, que estará abierta hasta el 28 de febrero. Los profesores 

Antonio Salcedo y Albert Macaya disertaron sobre la figura del artista. El acto 

asistieron su viuda, Teresa Barba, y si hijo Miquel Tàpies.” 

Diari de Tarragona, 12 de desembre de 2012  

 

Redacció, “Cultural. El Premi Tapiró de Pintura fue para Àlvar Calvet. El 

escultor Ángel Pomerol gana el Premi Julio Antonio y Jordi Tolosa un accésit.  

El Museu d’Art Modern acogió ayer la entrega de los galardones de la Bienal 

d’Art 2012, convocados por la Diputació. El 36 Premi Julio Antonio de 

escultura distinguió la obra In Memoriam, de Ángel Pomerol. Además, se 

otorgó un accésit  a Jordi Tolosa por el trabajo Planimetría III, y se hizo una 

mención honorífica a Béatrice bizot por Només peres?. En relación al 38 Premi 

Tapiró de Pintura, recayó en Àlvar Calvet por la obra S/T. También se entregó 

un accésit a Pep Antón Clua por Ostia Pier Paolo Pasolini y se hizo una 

mención honorífica a GP 2.1, de Juan Zurita Benedicto. 

Diari de Tarragona, 16 de desembre de 2012.  

 

Redacció, “El 15 de desembre, lliurament dels guardons dels premis Tapìró i 

Julio Antonio, i inauguració de la Biennal d’Art 2012 al MAMT. La mostra 

romandrà oberta fins el 27 de gener del 2013. 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 és obert a tots els artistes 

residents a l’Estat espanyol. Aquest concurs es va convocar per primer cop el 

1944 i s’ha convertit en un parador en el qual els interessants per l’art han 

pogut fer un recorregut per la creació artística al llarg de més seixanta anys. 

Els premis tenen un doble vessant: una dotació en metàl�lic de sis mil euros 

per cadascuna de les especialitats i la realització d’una exposició individual a 



la sala d’exposicions temporals del Museu d’art Modern de Tarragona. El jurat 

d’aquesta edició està presidit per Albert Vallvé Navarro, president de la 

Comissió de Cultura de la Diputació de Tarragona i format per José Corredor-

Matheos, Anna Guasch, Rufino Mesa, Ester Ferrando, Rosa M. Ricomà i Pilar 

Casas. Per aquesta edició han estat seleccionats nou obres per al Premi Julio 

Antonio d’escultura i tretze per al premi Tapiró de pintura, d’artistes 

procedents d’arreu de l’Estat espanyol. Els guanyadors se sabran el pròxim 15 

de desembre. 

Bonart, núm. 156 desembre 2012 - gener 2013  

 

Redacció, “Ets un artista...i exposes al MAMT. Calendari 2013. El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona va fer  lliurament dels premis i va 

inaugurar l’exposició Ets un artista... i exposes el MAMT. Calendari 2013. 

L’acte va tenir l’assistència de nombroses famílies i la representació de les 

escoles que van participar al concurs: Escola Reus 21, escola Salou, Escola Els 

Àngels de Torreforta, Col�legi Mare Nostrum, Col�legi La Salle Torreforta, 

Fundació Cultural Privada Sagrat Cor i Col�legi Lestonnac/L’Ensenyança. El 

jurat, que estava format pela artistes Manel Margalef i Àlvar Calvet, va escollir 

dotze obres d’un total de 64 treballs. Amb les obres escollides s’ha editat un 

calendari per l’any 2013. En aquesta primera convocatòria han participat 

alumnes d’educació infantil i i educació primària de la demarcació de 

Tarragona, que van realitzar les visites i activitats del MAMTPedagògic durant 

el curs escolar 2011/2012. aquesta proposta és un pas més en el  

reconeixement del Museu de les seves col�leccions com un espai obert per a 

la descoberta i la participació, en què les escoles puguin incrementar el seu 

potencial educatiu. 

Bonart, núm. 156 desembre 2012 - gener 2013  

 

 

Redacció, “Ets un artista...i exposes al MAMT. Calendari 2013. El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona va fer  lliurament dels premis i va 

inaugurar l’exposició Ets un artista... i exposes el MAMT. Calendari 2013. 



L’acte va tenir l’assistència de nombroses famílies i la representació de les 

escoles que van participar al concurs: Escola Reus 21, escola Salou, Escola Els 

Àngels de Torreforta, Col�legi Mare Nostrum, Col�legi La Salle Torreforta, 

Fundació Cultural Privada Sagrat Cor i Col�legi Lestonnac/L’Ensenyança. El 

jurat, que estava format pela artistes Manel Margalef i àlvar calvet, va escollir 

dotze obres d’un total de 64 treballs. Amb les obres escollides s’ha editat un 

calendari per l’any 2013. En aquesta primera convocatòria han participat 

alumnes d’educació infantil i i educació primària de la demarcació de 

Tarragona, que van realitzar les visites i activitats del MAMTPedagògic durant 

el curs escolar 2011/2012. aquesta proposta és un pas més en el  

reconeixement del Museu de les seves col�leccions com un espai obert per a 

la descoberta i la participació, en què les escoles puguin incrementar el seu 

potencial educatiu. 

Bonart núm. 156 desembre 2012 / gener 2013  

 

Blanca Peirats, “Àlvar Calvet (Tremp, 1965), licenciado en Bellas Artes por la 

Universidad de Barcelona. Es profesor titular de Procedimientos Pictóricos en 

l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de la Diputació de Tarragona en Reus. 

Su obra refleja una constante investigación que vincula lo pedagógico y lo 

social a sus inquietudes. 

Dos décadas de trabajo e investigación. El artista tarraconense ha recibido el 

Premio Tapiró de pintura en la 38ª Biennal d’Art de Tarragona. 

Diari de Tarragona – Encuentros, 29 de desembre de 2012 

 

Blanca Peirats, “10 artistes x Tàpies. En el Museu d’Art Modern de Tarragona 

(MAMT) desde el 11 de diciembre hasta el 28 de febrero, podemos disfrutar 

del homenaje a Tàpies titulado “10 artistes x Tàpies”. En esta exposición, el 

visitante puede apreciar la universalidad del gran artista barcelonés a través 

de los trabajos de diez artistas. Cada uno de ellos presenta en su obra aquello 

que Tàpies le ha dejado ”en herencia”, esa materia llamada universalidad tan 

propia y tan múltiple”. 

Diari de Tarragona – Encuentros, 29 de desembre de 2012 



 

Carme Juliana Tobías “dossier: Breves apuntes visita exposición “10 artistes x 

Tàpies” Desembre 2012 Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 

Jordi Abelló, Béatrice Bizot, Àlvar Calvet, Leonardo Escoda, Ester Fabregat, 

Ester Ferrando, Albert Macaya, Manel Margalef, Rufino Mesa i Josep Maria 

Rosselló”. 

www.boek861.com 21 desembre 2012 09:00 h. 

 

Assumpta Rosés, “”10 artistes x Tàpies” Museu d’Art Modern de la Diputació 

de Tarragona i Universitat Rovira i Virgili. De l’11 de desembre al 24 de febrer 

de 2013. Els actes del XX aniversari de la Universitat Rovira i Virgili es 

tanquen amb l’homenatge a Tàpies, autor del logotip i primer doctor honoris 

causa proclamat per aquesta universitat. Tàpies ha mort aquest any i ens ha 

deixat una mica més orfes després de les pèrdues d’altres artistes de la seva 

o properes generacions: Brossa, Ràfols Casamada, Hernàndez Pijoan, 

Guinovart. Intel�lectuals rebels i resistents, van cosir els fils d’una tradició 

d’avantguarda trencada per la guerra i la postguerra , van fer un llit en 

matèria i esperit on poder recomençar a reviure en la modernitat. Tàpies ens 

ha mostrat camins originals de sensibilitat i compromís i és un estendard 

internacional de la nostra cultura. 

Per a l’homenatge, artistes de casa nostra han ocupar espais entre les 

col�leccions del MAMT amb obres que pensen en Tàpies i en la seva estètica, 

des del llenguatge de cadascú. Jordi Abelló, Béatrice Bizot, Àlvar Calvet, 

Leonardo Escoda, Ester Fabregat, Ester Ferrando, Albert Macaya,.  Manel 

Margalef, Rufino Mesa i  Josep M. Rosselló han plantat les seves creacions al 

museu i ens conviden a repensar Tàpies a  partir de les seves lectures 

personals.” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 18 desembre 

de 2012  

 

Albert Macaya, “Biennal de Tarragona 2012. Museu d’Art Modern de 

Tarragona. Del 15 de desembre de 2012 al 27 de gener. Arriba una  nova 



edició dels premis Tapiró i Julio Antonio, la Biennal de Tarragona. Voldríem 

evitar la coneguda polèmica sobre la vigència de les biennals: en temps de 

poques alegries del sector artístic, no podem obviar que la Biennal de la 

Diputació de Tarragona és una de les poques iniciatives que continuen 

endavant, fent el paper que li toca.  

Una primera ullada al conjunt de treballs presentats evidencia una bona dosi 

de saber fer tècnic i formal, to i que algunes de les propostes remeten a 

estètiques i poètiques ja prou conegudes...” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 18 desembre 

de 2012  

 

 

 

 


