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PREMSA 2013 
 

 
 
Intranet. 
www.intradt.cat/houdini/noticiesintra/view.php?ID=3 2183 01/02/2013 13:42 
 
Redacció, “Reconocimiento al riudomense Joaquim Chancho. El artista Joaquim Chancho (Riudoms, 
1943) es el protagonista del 31 volumen de la Col·lecció Tamarit, editada conjuntamente por la 
Diputació y Viena Ediciones con el objetivo de poner en valor artistas nacidos o vinculados con el 
Camp de Tarragona. La presentación de este libro tuvo lugar esta semana en el Museu d’art Modern, 
coinciciendo con la inauguración de una exposición pictórica de este artista.” 
Diari de Tarragona, 17 de febrer de 2013 (p. 44) 
 
Redacció, L’artista riudomenc Joaquim Chancho és homenatjat a la Diputació. És el protagonista del 
31è volum de la Col·lecció Tamarit, que posa en valor els artistes nascuts o vinculats amb el Camp de 
Tarragona.” 
Diarimés 19 de febrer de 2013 (p. 11) 
 
Carina Filella, “Chancho, el mestre de la geometria. El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona i el Museu de Valls homenatgen l’artista Joaquim Chancho amb exposicions als dos 
museus i a la Sala Gaudí de Riudoms, població on va néixer aquest artista. “un dels autors vius amb 
més projecció internacional.” Redacció, “10 art  
Redacció, “El CPEE Sant Rafael de la Diputació a Tarragona participa a les activitats pedagògiques 
del Museu d’Art Modern.”  
istes 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, deu 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.” 
El Matí de Catalunya Ràdio/l’Agenda 9 de gener de 2 013. 6:45h 
 
Redacció, “L’artista Àngel Pomerol exposa obra a l’escola d’art. Poemes visuals i pintures sobre 
paper. Pomerol ha guanyat recentment el 36è Premi Julio Antonio d’Escultura, a la Biennal d’Art 2012, 
premi que atorga el Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona”. 
Diari de Tarragona, 13 de Gener de 2013 (p. 21) 
 
Redacció, “Activitats Pedagògiques pels alumnes del Col·legi Sant Rafael. Les organitza el Museu 
d’Art Modern (MAMT). 
Diarimés 30 de Gener de 2013 (p. 06) 
Diputació de Tarragona.  
El Punt Avui. Art Cultura CAT sud 22 de febrer de 2 013 (p. 24) 
 
Redacció, Valls. Exposició de Joaquim Chancho. El Museu de Valls va inaugurar ahir l’exposició 
“Joaquim Chancho. Pintat al Pla”. L’exposició forma part d’un cicle d’homenatge a Joaquim Chancho, 
que organitzen el Museu de Valls i el Museu d’Art Modern de la Diputació.” 
Diari de Tarragona, 23 de febrer de 2013 (p. 24) 
 
Redacció, “L’obra de Joaquim Chancho centra tres exposicions. Són a Valls, Riudoms i la ciutat de 
Tarragona. D’altra banda, la presetnació del mateix llibre va tenir lloc divendres al vespre al Museu de 
Valls, coincidint amb la inauguració d’una exposició dedicada a l’obra pictòrica d’aquest artista, que 
porta per títol: Joaquim Chancho, pintat al Pla.” 
Diarimés,  26 de febrer de 2013 (p. 10) 



 
 2

 
Francesc Basco, “ un pprecalro artista nuestro. Fallece el pintor Tomás Olivar a los 83 años. Su obra 
refleja la luz y e color del Meditrarráneo. Madrileño de nacimiento y tarraconense de adopción, pasó 
37 años en la Escola d’Art i Disseny de la Diputació.” 
Diari de Tarragona, 1 de Març de 2013 (p. 06) 
 
Redacció, “Chancho, en les col·leccions de Tarragona. MAMT/Museu Valls/Riudoms. 
Tarragona/Valls/Riudoms. La pintura de Chancho s’emmarca en unes coordenades entre les quals 
s’ha mogut amb llibertat: abstracció, geometria, acció dins de la pintura, seqüencialitat i processos 
reiteratius però obets. En la majoria de sèries ha optat pe la limitació del color al blanc i el negre més 
el vermell o el terra. 
Bonart. Núm. 157 Febrer i Març del 2013 (p. 053) 
 
Màrius Domingo, “Àlvar Calvet i Ángel Pomerol, guanyadors del 38è premi Tapiró de pintura i dl 36è 
premi Julio Antonio d’escultura. 
Bonart. Núm. 157 Febrer i Març del 2013 (p. 064) 
 
Reportatge sobre Joaquim Chancho  dimarts vinent. Dimarts 5 de març, Continuarà, La2, 20'30h, i, 
des del dia següent, quedarà penjat a la web. El programa Continuarà es pot recuperar al webb    
http://www.rtve.es/television/continuara/ 
 
Redacció, L’Any Nogué commemora els 40 anys de la mort del reconegut pintor de Sanat Coloma de 
Queralt. Aquest any 2013 es commemoren 40 anys de la mort del reconegut pintor de Santa Coloma 
de Queralt Josep Nogué Massó. Amb motiu d’aquesta celebració, i amb l’objectiu de difondre la vida i 
l’obra de l’artista, la Comissió de l’Any Nogué, a l’empara de l’Associació Cultural Baixa Segarra, ha 
organitzat tot un seguit d’activitats entre les quals trobem exposicions, conferències, treballs 
pedagògics en centres escolars, o visites guiades al Museu d’Art Modern de la Diputació, que alberga 
un fons documental i artístic de l’artista colomí de més d’un centenar d’obres.” 
Notícies tgn. L’actualitat de les comarques de Tarr agona.  
20 de març de 2013 
 
Redacció, “Tres exposiciones conmemoran los 40 años de la muerte de Josep Nogué. La Comisión 
de l’Any Nogué ha organizado una serie de actos entre los cuales destacan exposiciones, 
conferencias, trabajos pedagógicos o visitas guiadas al Museu d’Art Modern de la Diputació.” 
Diari de Tarragona, 21 de Març de 2013 (p. 06) 
 
Redacció, “Santa Coloma de Queralt inaugura l’any Nogué. Els colomins retran homenatge a un dels 
seus artistes més internacionals del municipi. L’any Nogué té com a objectius estudiar, recordar i 
potenciar la figura i l’obra de Josep Nogué Massó, nascut a santa Coloma de Queralt l’any 1880 i mort 
a Huelva l’any 1973. 
Del Camp.cat. 24 de març de 2013 
 
Redacció, El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, inaugura l’any Nogué a Santa 
Coloma de Queralt. 
Alcaldes. 25 de març de 2013 
 
Redacció, “Tarragona i Santa Coloma de Queralt celebren l’any Nogué. Diversos actes recordaran la 
seva vida i obra.” 
Diarimés, 26 de març de 2013 (P. 11) 
 
Lydia Goldman, “ Leer entre líneas. Las tres exposiciones se complementan, pero quizás no se 
necesitan iconográficamente. En la primera, la mayoría de sus obras pertenecen a colecciones 
públicas y privadas, pero de la provincia de Tarragona. Cada sala recorre un periodo en la trayectoria 
del pintor: la grafología, la pura ocupación del espacio, la revolución personal de los 80, algo más 
salvaje y gestual, y la posterior contención a través de la comunión con el color único...” 
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Diari de Tarragona, Encuentros 30 de Març de 2013 ( p. 12) 
 
Redacció, “Una exposició fotogràfica dóna el tret de sortida a l’Any Nogué , amb que santa Coloma de 
Queralt ret homenatge a José Nogué Massó. El seu pas per l’Academia de San Fernando i Roma, i 
altres imatges de l’època, configuren la mostra dedicada a l’il·lustre pintor. www.anynogue.cat. 
www.timeout.cat  Març 2013 
 
Anunci Josep Sala, últimes pinzellades. Del 18 d’abril al 23 de juny de 2013 
Bonart. Núm. 158  Abril i Maig del 2013 (p. 039) 
 
Màrius Domingo, “Els darrers anys de Josep Sala. Les obres de Josep Sala, obres de maduresa que 
exploraven amb talent i domini tècnic l’espai, i en què l’autor investigarà enquadraments que feien 
créixer i expandir-se les peces més enllà del suport. Els quadres que podem veure en aquesta 
exposició són els quadres que l’artista va realitzar en els darrers anus de la seva vida.”  
Bonart. Núm. 158  Abril i Maig del 2013 (p. 065) 
 
Redacció, “Cultura. En el Museu d’Art  Modern. Una exposición recoge las pinturas de Josep Sala. 
Esta muestra presenta una compilación de obras que Josep Sala (Barcelona 1928-Altafulla 2010) 
realizó en el último periodo de su vida.” 
Diari de Tarragona, 21 d’abril de 2013 (p. 11) 
 
Redacció, “La pintura de Josep Sala, al MAMT de la Diputació. Aquesta mostra, comissariada per Raquel 
Medina, presenta un recull d’obres que Josep Sala (Barcelona, 1928-Añtafulla, 2010) realitzà al darrer 
Bienni de la seva vida.” 
Diarimés, 22 d’abril de 2013 (p. 11) 
 
Redacció, “Les últimes pinzellades de Josep Sala, al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
Aquesta mostra, comissariada per Raquel Medina, presenta un recull d’obres que Josep Sala (Barcelona, 
1928-Añtafulla, 2010) realitzà al darrer Bienni de la seva vida.” 
La Ciutat, 23 d’abril al 6 de maig de 2013 (p. 08) 
 
Esther Canals, “Salirse de la raya. Para una educación en la creatividad. ¿Qué papel puede tener la 
práctica artística en la educación? Esta pregunta vertebró la X Jornada de pedagogía del Arte y Museos, 
que tuvo  lugar el pasado 17 de abril en el Museo de Arte Moderno de Tarragona (MAMT), e impulsa al 
redacción de este texto.” 
Diari de Tarragona. Encuentros, 27 d’abril de 2013 (p. 03) 
 
Redacció, “TGN celebra el sábado 18 la tercera Nit dels Museus” 
Diari de Tarragona, 10 de Maig de 2013 (p.12) 
 
Redacció, “El MAMT es prepara pel Dia Internacional dels Museus. El Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona (MAMT) obrirà les portes des de les deu del matí fins a la una de la matinada amb motiu del 
Dia Internacional dels Museus, aquest proper dissabte dia 18 de maig. 
Al llarg de la jornada s’hi duran a terme diferents actes adreçats a tots els públics i amb visites 
comentades, videoprojeccions i tallers familiars ompliran de contingut el MAMT al llarg de la jornada ,que 
s’iniciarà amb l’activitat Coneguem Josep Sala, dedicada al pintor que actualment ocupa les sales 
d’exposicions temporals del museu. 
Diarimés, 15 de Maig de 2013 (p. 03) 
 
Redacció, “ Homenatge a Antoni Tàpies. L’artista Antoni Tàpies, creador del logo institucional de la URV, 
va ser objecte d’un homenatge l’11 de desembre al Museu d’Art Modern de Tarragona, que va consistir en 
la conferència “Tàpies, universitat, universalitat!, a càrrec d’Antoni Salcedo i Albert Macaya, professors 
d’Història de l’Art de l URV, i la inauguració de l’exposició “10 artistes x Tàpies”, que es va poder visitar 
fins el 28 de febrer al mateix Museu. A l’acte van assitir Teresa Barba, la seva vídua i vice-presidenta de la 
Fundació Antoni Tàpies, i el seu fill, Miquel Tàpies. “ 
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URV, Revista de la Universitat Rovira i Virgili  núm. 19 Abril 2013  
 
Redacció, “Museu d’Art Modern de Tarragona. Entre tant món romà, sembla que Tarragona ha de 
donar l’esquena a l’art modern però el seu petit museu demostra el contrari. Hi podreu admirar les 
peces de Bronze de l’escultor de la Generació del 98, Julio Antonio, molt conegut entre els 
tarragonins. A més del fons del Museu, no us  perdeu les exposicions temporals. Ara n’hi ha una de 
Joaquim Chancho.” 
Time Out Barcelona 21-27 març de 2013 (p.15) 
 
Redacció, “Pau casals, col·leccionista d’art , al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. De 
l’11 de juliol al 6 d’9octubre, el Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona presenta l’exposició 
Pau Casals, col·leccionista d’art. Francesc Fontbona, autor de la monografia Pau Casals, 
col·leccionista d’art i comissari de l’exposició, ens proposa una visió sobre la col·lecció d’art  de Pau 
Casals i, de retruc, de les relacions del músic amb les arts plàstiques”. 
Bonart. Núm. 159  Juny i Juliol del 2013 (p. 084) 
 
Lluís Bonada, “Els biògrafs de Pau casal han negligit l’estima que el músic va tenir vers les arts plàstiques. 
Francesc Fontbona presenta e primer llibre que estufis la important col·lecció de pintura, escultura i 
estampa noble de Casals i la seva relació personal amb artistes i galeristes. Pau Casals va arribar a 
formar, en només deu anys, els transcorreguts entre el 1928 i al Guerra Civil, una valuosa col·lecció de 
pintura i escultures, centrada en l’art català, i de gustos força personals, però dominada per figures ja 
consagrades, en especial modernistes i noucentistes.” 
El Temps, Cultura 9 juliol de 2013  
 
Redacció, “Pau Casals, col·leccionista d’art aquest llibre estudia i cataloga la col·lecció d’art que el músic 
Pau Casals anà reunint al llarg de la seva vida. 
Al Museu d’Art Modern de Tarragona tindrà lloc una exposició d’una selecció de les obres de la col·lecció, 
que inclou creacions d’artistes de la tall de Joaquim Mir, Ramon Casas, Santiago Rusiñol o Josep Llimona 
(del 11 de juliol al 6 d’octubre de 2013)” 
Viena Edicions  
http://www.viena editorial.com/mostrarllibre.asp?ididioma=1&idlli... (09/07/2013 11:52) 
Redacció,  Anunci: Pau Casals, col·leccionista d’art. Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
Inauguració i presentació del llibre 11 de juliol a les 19:30h. 
Diari de Tarragona, 9 de juliol de 2013 (p. 07)  
 
Redacció, “El MAMT exposa la col·lecció d’art de Pau Casals. Tarragona. Exposició. El Museu d’Art 
Modern de Tarragona exposa fins al 6 d’octubre una selecció de l’important fons d’art que va col·leccionar 
el violoncel·lista Pau Casals. 
El Punt Avui, 12 de juliol de 2013 (p. 43) 
 
Carina Filella, “Pau Casals, un gran col·leccionista d’art. El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa 
algunes de les obres d’art que el violoncel·lista vendrellenc va anant adquirint al llarg de la seva vida, 
d’autors com ara Josep Amat, Ramon Casas, Joaquim Mir, Francesc Gimeno i Eliseu Meifrèn.” 
El Punt Avui. Cultura 12 juliol de 2013 p. (24-25) 
 
Sara Sans, “Pau casals, col·leccionista d’art. Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Fins el 6 
d’octubre. Intèrpret i compositor colossal, la figura de Pau Casals va adquirir relleu internacional també 
pels seus valors cívics. Tanmateix, la seva faceta d’amant de l’art ha passat més desapercebuda. Aquesta 
exposició mostra de forma representativa part de la seva extensa col·lecció de quadres, que per primera 
vegada ha catalogat Francesc Fontbona.” 
La Vanguardia, 28 de juliol de 2013 (p. 61) 
 
Antonio Salcedo, “Homenatge al pintor Joaquim Chancho. Homenatge amb tres exposicions 
simultànies, al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona: “Joaquim Chancho a les 
col·leccions de Tarragona”, al Museu de Valls: “Joaquim Chancho, pintat al Pla” i a la Casa de Cultura 
de Riudoms-CERAP: “Joaquim Chancho. Estampes. Sèries numèriques”. Del 23 de febrer al 7 d’abril 
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de 2013. 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  19 juliol de 2013 (p. 6) 
 
Assumpta Rosés, “Josep Sala. “Últimes pinzellades. Obres de Josep Sala (Barcelona, 1928 - Altafulla 
2010) fetes entre 2009 i 2010, els darrers de la seva vida. Aquesta pintura conserva la tècnica hàbil, la 
llibertat de pinzellada i el sentit del color vibrant habitual en el seu treball, però té unes peculiaritats: 
mides més petites que de costum, tons especialment saturats, marronosos o agrisats, colors del 
vespre o de dia emboirat. Es diria que és el paisatge coma a mirall, pintura per al pintor, sense 
voluntat d’exhibició ni pretensions externes.” 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  19 juliol de 2013 (p. 9) 
 
Redacció, Llibre: “Joaquim Chancho. Desplaçaments de la pintura”.  
Assumpta Rosés. Disseny: Saura i Torrente. Edicions del’Eixample. Col·lecció Tamarit. Diputació de 
Tarragona/Viena Edicions, 2013 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  19 juliol de 2013 (p. 9) 
 
Redacció, Anunci: “Pau Casals, col·leccionista d’art. Del 11 de juliol al 6 d’octubre de 2013. Museu d’Art 
Modern de Tarragona - Diputació de Tarragona” 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  19 juliol de 2013 (p. 15) 
 
Redacció, “Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Pau Casals col·leccionista d’art. Visió sobre 
la col·lecció d’art de Pau Casals i, de retruc, de les relacions del músic amb les arts plàstiques. La 
col·lecció és molt extensa. 
Diari de Tarragona, encuentros 27 de juliol de 2013  (p.15) 
 
Mercè Pérez Pons, “Las otras piezas de Pau Casals. Una muestra desvela la faceta de amante del arte 
del músico, que reunió más de 500 piezas que le retratan como coleccionista de gusto y dispuesto al 
regateo. 
El País, Cataluña, 29 julio de 2013  
 
Josep Poblet, “Pau Casals, col·leccionista d’art, una exposició excepcional. Pau Casals va trobar en la 
música el canal adient per expressar-se com gran artista. La seva estima per l’art també el va dur a 
col·leccionar obres de destacats autors catalans –pintors, dibuixants, escultors-, molts dels quals eren 
coetanis seus, amb els quals va compartir prestigi i reconeixement. El Museu d’art Modern de la 
Diputació de Tarragona i la Fundació Pau Casals exposen ara a Tarragona una acurada selecció de 
peces que formen part de la col·lecció que el mestre va atresorar a la Vil·la Casals del Vendrell...” 
Diari de Tarragona, 3 d’agost de 2013 (p. 29) 
 
Redacció, “El gust de l’art de Pau Casals. Una exposició al Museu d’art Modern destaca la faceta de 
col·leccionista del músic vendrellenc ” 
http://tblog.tarragona.cat/el-gust-per-lart-de pau-casals/3066 07/08/2013 13:57 
 
Redacció, L’Art de Pau Casals. La col·lecció d’art del violoncel·lista al MAMT. Tot i que Pau Casals va 
ser mundialment famós per la faceta de músic, el violoncel·lista tenia una altra passió: el món de l’art. 
I. Al llarg de la seva vida, va reunir una de les millors col·leccions particulars d’art català de mitjan 
segle XIX fins a mitjans del XX. L’exposició de Pau Casals, col·leccionista d’art, que es pot veure al 
Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), permet conèixer aquesta faceta del músic 
quan es commemora el quarantè aniversari de la seva mort...” 
QuèFem. La Vanguardia,  Del 2 al 8 d’agost de 2013 (p.18) 
 
Josep Poblet, “Pau Casals, col·leccionista d’art, una exposició excepcional. Pau Casals va trobar en la 
música el canal adient per expressar-se com gran artista. La seva estima per l’art també el va dur a 
col·leccionar obres de destacats autors catalans –pintors, dibuixants, escultors-, molts dels quals eren 
coetanis seus, amb els quals va compartir prestigi i reconeixement. El Museu d’art Modern de la 
Diputació de Tarragona i la Fundació Pau Casals exposen ara a Tarragona una acurada selecció de 
peces que formen part de la col·lecció que el mestre va atresorar a la Vil·la Casals del Vendrell...” 
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Diarimés 13 agost de 2013 (p. 18) 
 
Josep Maria Rosselló, “la col·lecció Pau Casals al MAMT. No és massa habitual veure col·leccions 
privades en exposicions públiques. Sovint atresorades pels seus propietaris, només veuen la claror 
d’altres espais, en ocasions singulars. El col·leccionisme en les arts plàstiques, en major o meno 
escala, ha estat sempre un món màgic, envoltat de misteri, i la taula de salvació de molts artistes. 
El Museu d’0Art Modern de la Diputació de Tarragona presenta una selecció de l’extensa col·lecció de 
pintura i escultura de Pau Casals, en una exposició comissariada pel Dr. Francesc Fontbona de 
Vallescar, i un llibre amb la catalogació completa”. 
Diari de Tarragona, 17 d’agost de 2013 (p. 29) 
 
Redacció, “Obituario: Miembro de una saga de juristas. Fallece Jesús M. Calderón, que fue teniente 
de alcalde y concejal de Urbanismo, vicepresidente de la Diputación donde fue diputado de Cultura. 
En su época se creó l’Escola d’Art y el Museu d’Art Modern,.” 
Diari de Tarragona, 17 d’agost de 2013 (p. 04) 
 
Exposició Pau Casals, col·leccionista d’art. “Canal 33 recomana”, setmana del 19 al 25 d’agost de 2013 
 
Màrius Domingo, “Pau Casals i les arts Plàstiques. Museu d’art Modern de Tarragona. Francesc 
Fontbona, que comissaria l’exposició, ha pouat en la important i poc coneguda col·lecció d’art de Pau 
Casals per presentar-nos peces que recorren el gust imperant en la Catalunya del anys vint i trenta. 
Fontbona, en el llibre que s’ha editat a partir de l’exposició, contextualitza la col·lecció amb un treball 
d’investigació exhaustiu i molt rigorós, basant-se en el fons documental de Pau Casals dipositat en l’Arxiu 
Nacional de Catalunya...” 
Bonart. Núm. 160  agost i setembre del 2013 (p. 060 ) 
 
Josep Miquel Garcia, “Col·leccionistes d’art. “...Pau Casals va voler fornir la seva casa amb un 
projecte que ajudés a difondre la creativitat. Pau Casals comprava orientat per galeristes; Fenosa 
bescanviava obres per amistat amb els mateixos artistes. Casals inicià la seva col·lecció en el 
moment que la barcelonina Sala Parés maldava per representar el bo i el millor de la pintura i 
l’escultura catalana prèvia a la generació de Fenosa i de la mateixa fornada evolucionista. Abans la 
irrupció de les avantguardes, Casals va sintonitzar amb els nous artistes catalans fidels a la tradició 
realista i noucentista..”   
Diari de Tarragona, Tribuna, 22 d’agost de 2013 (p.  28) 
 
Redacció, “Pau Casals, col·leccionista d’art, en la que el historiador de arte Francesc Fontbona propone 
una visión sobre la colección e arte de Pau Casals y de las relaciones del músico con las artes plásticas. 
En a muestra se podrán ver obras de pintores y escultores de los siglos XIX y XX, como Joseph Amat, 
Ricard Canals, Ramon Casas, Rafael Benet, Joaquim Mir, Francesc Gimeno, Ramon Martí Alsina, Eliseu 
Meifrén, Mariano Benlliure... 
Diari de Tarragona, Serveis, 10 setembre de2013 (p.  36) 
 
Redacció, “El gust per l’art de Pau Casals. Casals comprava personalment moltes d’aquestes obres a 
diferents galeries especialitzades de Barcelona, tal com recull el llibre de Francesc Fontbona del mateix 
nom que l’exposició. El volum també recorre els orígens de l’art de Casals, que segurament es troben en 
unes visites periòdiques al Museu del Prado durant una beca de jove per aprofundir en els estudis de 
música. “Casals tenia gust, criteri i possibles”, afegeix Ricomà” 
Fet A Tarragona  
http:// www.Fetatarragona.cat/2013/09/29/el-gust-per-lart-de-pau-casas/ 30/09/2013 08:56  
 
Redacció, “Paisatge condicionat” de Jordi Forniés. Exposició que es podrà visitar del 17 d’octubre a l’1 de 
desembre, presenta les pintures de e Jordi Forniés inspirades en la natura i en els canvis que s’hi 
produeixen. Paisatge condicionat exhibeix una sèrie de 25 pintures creades utilitzant diferents tècniques i 
materials per produir textures complexes i dinàmiques de forma i color.” 
Bonart. Núm. 161  octubre i novembre del 2013 (p. 0 64) 
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Anunci, “Paisatge condicionat. Jordi Forniés”  
Del 17 d’octubre al l’1 de desembre de 2013. Museu d’Art Modern 
Santa Anna, 8 – 43003 - Tarragona 
Bonart. Núm. 161  octubre i novembre del 2013 (p. 0 31) 
 
Redacció, “El MAMT de Tarragona presenta “Ets un artista...i exposes al MAMT. Calendari 2014. Aquesta 
proposta pedagògica és un pas més en el reconeixement del museu i les seves col·leccions com u espai 
obert per ala descoberta i la participació, en què les escoles puguin incrementar el seu  potencial educatiu. 
L’exposició es podrà veure al Museu d’Art Modern de Tarragona fins a l’1 de desembre del 2013” 
Bonart. Núm. 161  octubre i novembre del 2013 (p. 0 82) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern acoge una muestra del vilasecano Jordi Forniés. La exposición 
Paisatge condicionat estarà hasta el 1 de diciembre” 
Diari de Tarragona, 19 octubre de 2013 (p. 18) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern acull una exposició de Jordi Forniés. Em aquesta exposició, l’artista 
tarragoní presenta una sèrie de 25 pintures de 120x120 centímetres creades utilitzant diferents tècniques i 
mat3erials per produir textures complexes i dinàmiques de forma i clor. Paisatges orgànics que al mateix 
temps representen un únic escenari en conjunt, un paisatge condicionat per l’artista durant la creació a 
través de la interpretació de l’espectador i oient. 
Diarimés, 21 octubre de 2013 (p. 02) 
 
Redacció, “Francesc Fontbona acaba  de publicar una monografia sobre la col·lecció d’art que Pau Casals 
aplegà en el decurs de la seva vida. El llibre, que ha estat coeditat per Viena i la Diputació de Tarragona, 
titulat Pau Casal, col·leccionista d’art, a més d’estudiar i catalogar aquest fons d’art, repassa les relacions 
que casals mantingué amb diversos artistes plàstics. És,  doncs, un nou llibre sobre el reconegut músic, 
que s’allunya, però, com esmena l’autor mateix, de les altres monografies que fins ara s’havien editat de 
Pau Casals. 
Fundació Rafael Benet, Quaderns núm 30 juny 2013 (p .21) 
 
Redacció, “El Museu d’art Modern acull l’exposició “Ets un artista...i exposes al MAMT” Calendari 2014, 
una activitat vinculada al MAMT Pedagògic en el marc del programa Treballem amb l’Art. 
Diarimés 29 octubre de 2013 (p. 05) 
 
Redacció, “Exposició d’alumnes en el Museu d’Art Modern “Ets un artista...i exposes al MAMT  Calendari 
2014”. En esta convocatoria han participado los alumno de las esculeas de la ciudad: Tic-Tac, Tarragona, 
L’Arrabassada, Els Àngels, Torreforta, Mare Nostrum y Lestonnac; Y les Cometes de Llorenç del 
Penedés. 
Diari de Tarragona, 30 octubre de 2013 (p. 05) 
 
Carrascosa, Óscar “Forniés, el paisaje condicionado. El Museo de Arte Moderno de Tarragona expone la 
obra del pintor Jordi Forniés en la que la naturaleza y los procesos de destrucción se encaminan hacia la 
búsqueda de la belleza.” 
Descubrir el Arte, edición digital. 07/11/2013 13:32 
 
Josep Poblet Tous, “Els paisatges de Forniés al MAMT. Jordi Forniés forma part del paisatge 
d’avantguardistes amb nous accents. Les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre han estat 
tradicionalment un territori de creació artística. Per això, no és estrany que avui tinguem itineraris culturals 
dedicats a pintors, músics, arquitectes o iterats que, al llarg dels tems, han trobat la inspiració en les 
nostres contrades i han dedicat el seu llegat per ales successives gernacions. En la immensa majoria dels 
casos, la projecció dels nostres artistes va molt més enllà de l’àmbit estrictament local. Un exemple clar en 
aquest sentit és e del pintor vila-secà Jordi Forniés, artífex d’obres d’arrel molt personal que assoleixen 
una indiscutible dimensió universal; un art que, em el darrers anys, ha obtingut el reconeixement de la 
crítica i ha consolidat l’autor en el panorama artístic internacional. Ara tenim el privilegi de contemplar la 
seva obra al Museu d’Art Modern de l Diputació de Tarragona, en el marc d’un projecte col·alboratiu amb 
el Consorci de Muses de la Generalitat Valenciana. 
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Diari de Tarragona, 9 de novembre de 2013 (p. 28) 
 
Redacció, “La terra i el foc u entorn creatiu Royo ceramista i escultor. Editat per la Diputació de Tarragona 
amb textos d’Assumpta Rosés Cavallé” 
Terrart Revista de ceràmica contemporània. Núm 43 2on semestre de 2013 (p. 81) 
 
Assumpta Rosés, “Jordi Forniés. Paisatge condicionat. Museu d’Art Modern. Diputació de Tarragona. Del 
17 d’octubre a l’1 de desembre de 2013. 
“El paisatge no es queixa. Convertit en una imatge, el paisatge accepta deformacions, simplificacions, 
canvis, invencions, metamorfosis. Hi ha uns elements estructurals com ara la línia de base, l’horitzó, la 
divisió de l’espai en els dominis del cel i la terra, la verticalitat dels arbres, la impressió de profunditat que 
provoquen les línies convergents, els difuminats que suggereixen la llunyania, etc.” 
 Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm . 20 novembre de 2013 (p. 12) 
 
Redacció, “In Memoriam d’Àngel Pomerol. MAMT. Museu D’art Modern. Tarragona. Amb el projecte 
guanyador In Memoriam l’autor vol que ens qüestionem la materialitat i l’ànima de l’espai d’acollida. 
Per Pomerol, els objectes representen la destrucció ordenada de la nostra civilització. Copsar i 
recordar aquests elements és gairebé com fer un exercici buit. Pomerol pretén amb això retre un 
homenatge a la memòria, com a aprenentatge de la irrealitat. I és, també un exercici indispensable per 
sobreviure a la memòria dels altres...” 
Bonart. Núm. 162 desembre 2013 i gener 2014  (p. 05 1) 
 
Ramon Ribera, “La col·lecció d’un músic català. Viena Edicions (Barcelona) conjuntament amb la 
Diputació de Tarragona es presenten una acurada i molt il·lustrada novetat bibliogràfica de temàtica 
artística ue anava acompanyada per una mostra que es pogué veure al Museu d’Art Modern de 
Tarragona (de l’11 de juliol al 6 d’octubre del 2013) sobre un aspecte desconegut d’un dels músics 
catalans més internacionals, ens referim al llibre Pau Casals, Col·lecció d’art del que n’és autor 
l’historiador de l’art Francesc Fontbona de Vallescar. 
L’Eco de Sitges 6 de desembre de 2013 (p. 2) 
 
Redacció, “In memoriam d’Àngel Pomerol”. Inauguració avui al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. 
El Matí de Catalunya Ràdio/l’Agenda  12 de desembre  de 2013. 6:45h 
 
Redacció, “Àngel Pomerol expone en el Museu d’Art M odern. Escultura. Ganador del Premi Julio 
Antonio. ...Durante la inauguración Vallvé destacó que se trata de un proyecto “muy digno des er 
premio Julio Antonio2, y que, además, el artista es  una persona muy vinculada a la ciudad. Por 
otro lado, la directora del MAMT, Rosa Ricomà, enal teció el papel del museo dentro de la sociedad: 
“Queremos ser útiles y aportar valores a través del  arte”...” 
Diari de Tarragona, 17 de desembre de 2013 (p. 08) 
 
Redacció, “Art amb tacte. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona enceta una iniciativa 
que acosta les obres al públic invident. Gaudir plenament dels continguts d’un museu pot ser un 
hanbdicap per als públics que presenten alguna deficiència sensorial. En el cas d’una persona amb 
ceguesa, per exemple, percebre la volumetria, la mida o la rugositat d’una escultura esdevé 
impossible a no ser que compti amb un suport complementari que l’ajudi a entendre l’obra en tota la 
seva dimensió i intencionalitat. Conscient de la necessitat d’obrir la cultura a tothom, el Musue d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha posat en marxa una iniciativa pionera per trencar 
amb les limitacions dels invidents. Es tracta d’un espai tàctil permanent Julio Antonio i Richard 
Wagner/ La fosa del bronze a la cera perduda, en què el visitant  pot tocar amb les mans els quatre 
elements bàsics que conformen aquesta tècnica escultòrica: la primera escaiola, l’encofrat, l’exemplar 
de cera i l’obra fosa. El recorregut tàctil acaba a la maqueta que havia de servir de base per al 
monument al músic, un projecte del 1912 que mai no es va materialitzar però que ara, un segle més 
tard, esdevé clau per transmetre l’art a tots els públics, sense excepció...” 
La Vanguardia, 20 de diciembre de 2013 (p. 35) 
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Redacció, “Art pels cinc sentits. El Museu d’Art Modern de Tarragona estrena un espai tàctil sobre el 
Monument a Wagner de l’escultor Julio Antonio. El recorregut disposa de rètols en llenguatge braille per a 
identificar les diferents peces artístiques de l’espia i amb un sistema que facilita l’accés de les persones 
amb audiòfons. A més, també es projecta un audiovisual, enregistrat a la Fundació Vilà de Valls per la 
productora La Ferida Produccions, que mostra el procés de la fosa de la cera perduda. 
http://surtdecasa.cat/camp/arts/art-pels-cins-sentits 20/12/2013 12:20h. 
 
Carina Filella, “Plaers estètics. El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa l’obra de l’escultor Àngel 
Pomerol, guanyador del 36è premi Julio Antonio de la Biennal d’art 2012, que convoca la Diputació. 
Assumpta Rosés  qualifica el conjunt d’instal·lacions d’In memoriam d’obert i dialèctic, que crida l’atenció i 
no deixa indiferent a ningú. Per a la comissaria, a l’obra de Pomerol s’hi detecta un vlar diàleg entre 
bellesa i dramatisme, un resultat que commociona i fa pensar. El mateix artista va explicar durant l’acte 
inaugural que va escollir aquest títol per a l’homenatge que vol retre al canvi d’època que estem vivint i a la 
deriva de la societat actual. 
El Punt/Avui Art Cultura  CAT SUD 20 desembre de 20 13 (p. 27) 
 
Esther Canals Piñol, “Àngel Pomerol y la pérdida de las bóvedas celestes. In memoriam: Réquiem por una 
civilización extinta. Un investigador de formas así es como se define Ángel Pomeol, un artista por la 
materialización de las ideas en un momento en que el concepto aurático ha de4saparecido del objeto 
artístico. 
Fruto de esta preocupación e investigación presenta In memoriam, un relato donde las ideas se 
manifiestan mediante metáforas visuales. Un relato por escenas (grupos escultóricos) que narran una 
historia repleta de símbolos, homenajes y puntos de fuga...” 
Diari de Tarragona. Encuentros 28 de diciembre de 2 012 (p. 12) 
 
Albert Macaya, “Ángel Pomerol. In Memoriam. Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Del 
12 de desembre de 2013 al 26 de gener de 2014. Pot ser que el panorama artístic no sigui gaire 
encoratjador, però haurem de convenir que la perseverança sol tenir com a resultat l’assoliment d’un 
punt de maduresa en el treball dels artistes. Aquest és el cas que ens ocupa. Ángel Pomerol conjuga 
a In memoriam una acurada elaboració tècnica i formal amb una notable voluntat de profunditat 
conceptual. Les sis instal·lacions que es proposa estan prenyades de referències  l’art i al pensament 
dels sis darrers segles. No només ens enfrontem a la bellesa de la fusta o al efectes de la resolució 
formal i la posada en escena. La multicipplitat de sentits i les aclucades d’ull a la història de les 
imatges són el que justifica realment la mostra...” 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  21 desembre de 2013 (p. 03) 
 
Antonio Salcedo, “Espai táctil Julio Antonio i Richard Wagner/La fosa del bronze a la cera perduda és 
un projecte d’apropament del discurs museístic a persones amb deficiències sensorials i a tot el públic 
en general. 
Prenent com a base l’escultura de Julio Antonio: Monument a Richard Wagner, han volgut mostrar pas a 
pas una de les tècniques escultòriques essencials: la fosa del bronze la cera perduda. El treball es 
complementa amb un audiovisual filmat a la Foneria Vilà de Valls, realitzat per La Ferida Produccións. Una 
iniciativa que continuarà amb altres obres de la col·lecció del MAMT.” 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  21 desembre de 2013 (p. 08) 
 
Anunci: àngel pomerol in memoriam. Del 12 de desembre de 2013 al 26 de gener de 2014. Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm.  21 desembre de 2013 (p. 15) 
 
 
 
 

 
 


