
El MAMT als mitjans de comunicació. ANY 2015 

 

Marian Maitland, “Miro and The Reed Cross.” 

Arts & Culture Kesington, Chelsea&Westminster Today December 

2014/January 2015 (p. 55) 

 

Rosa M. Ricomà, “El patrimoni humà del Taller-Escola de Pintura i Escultura 

de la Generalitat a Tarragona, 1935-1938” 

Quaderns Rafael Benet. Núm 32 (2014) (p. 1-12) 

 

Redacció, “L’exposció d’Enric llevat, esdevé un pas més en la conversió del 

MAMT” 

Diarimés 27 de gener de 2015 (p. 05) 

 

Redacció, “Un grupo de afiliados de la ONCE visita una muestra en el Museu 

d’Art Modern. Acompañados por el propio autor, Enric llevat.” 

Diari de Tarragona, 27 de gener de 2015 (p. 013) 

 
Redacció, “Pedro Peña Gil, guanyador del Tapiró 2014. Museu d’art Modern , 

MAMT. Between the lines, títol de l’exposició, que es podrà visitar del 19 de 

febrer al 5 d’abril del 2015, ens convida a habitar en un món ple de poètiques 

abstraccions, on transiten un nombre aparentment aleatori de línies. 

Bonart, núm 169, febrer, març, abril 2015 (p. 065) 

 

Redacció, Anunci “Between the lines” Pedro Peña Gil Del 19 de febrer al 5 

d’abril de 2015. Museu d’art Modern de Tarragona. MAMT 

Bonart, núm 169, febrer, març, abril 2015 (p. 087) 

 

Rosa M. Ricomà, Patrimoni transferit. Museu d’art Modern. L’obra està 

exposada al recinte on els visitants la poden gaudir “El Tapís de Tarragona de 

Joan Miró i Josep Royo (1970)” 

Diari de Tarragona, 22 de març de 2015 (p. 013) 



 

Esther Canals Piñol, “Intersecciones: entre Arte y educació. ¿Son arte y 

Educación esferas independientes? ¿Cuáles son sus puntos en común? 

¿Cuáles sus diferencias? ¿Qué es lo que se stá haciendo? ¿Qués es lo que 

falta por hacer? Esta sección pretende vsibilizar las intersecciones entre arte y 

educación a través de centros, proyectos, personas...que las trabajan. 

MAMTPedagògic. Proyecto educativo del Museu d’Art Modern d la Diputació 

de Tarragona. El “MamtPedagògic” realiza un trabajo al servicio del territorio: 

sus artistas, sus escuelas, su gente. Al cargo, Marisa Suárez, responsable del 

proyecto de difusión y Núria Serra, historiadora del arte. Marisa y Núria son 

educadoras de museos. La proximidad es una de las esencias de su trabajo.” 

Diari de Tarragona, Encuentros 28 de març de 2015  (P. 2) 

 

Josep Maria Rosselló, “Jordi Rovira, la fidelitat insubornable. Ens vam trobar 

gairebé a diari, ja fos al carrer Major o  la plaça de la Font, i aprofitàvem per 

xerrar del passat, del prestent i del futur. Quan es va traslladar el Tapís de 

Tarragona, de Joan Miró i Josep Royo, del Museu d’Història de la Ciutat al 

Museu d’Art modern de la Diputació, amb la conseqüent exposició i llibre 

dedicat als tapissos i sobreteixims realitzats a La Farinera de Tarragona, en 

Jordi Rovira es va voler afegir a l’esdeveniment...” 

Diari de Tarragona, 16 d’abril de 2015 (p. 35) 

 

Redacció, “Inauguración de la exposición y libro sobre García-Llort. A las siete 

y media de la tarde de hoy, en el Museu d’Art Modern de la Diputació, se 

inaugurará la exposición y se presentará el volumen 34 de la Col·lecció 

Tamarit García-Llort. Observant com va el món. Barcelona, París, Lousiana, 

Torredembarra de Àlex Mitrani.” 

Diari de Tarragona, 16 de abril de 2015 (p. 07) 

 

Assumpta Rosés, “Entre línies. Pedro Peña Gil. Premi Tapiró de la Biennal 

d’art 2014. Museu d’Art Modern de l Diputació de Tarragona. Del 20 de febrer 

al 5 d’abril de 2015. dipta.cat/mamt 



Artiga, revista d’art i pensament contemporani. Abril 2015  (p. 07) 

 

Anunci: “García-Llort. Observant com va el món. Barcelona, París, Louisiana, 

Torredembarra. Del 16 d’abril al 28 de juny de 2015. Museu d’Art Modern, 

www.dipta.cat/mamt 

Artiga, revista d’art i pensament contemporani. Abril 2015  (p. 15) 

 

Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Patrimoni transferit. Lluís M. Saumells Panadés. 

Gironella 1915-tarragona, 1999.  

Diari de Tarragona, 3 de maig de 2015 (014) 

 

Elisabet Soler, “Cultura. Todos estarán abiertos hasta medianoche. Ocho 

museos y centros de arte culturales se sumarán mañana a la Nit dels 

Museus.” 

Diari de Tarragona, 15 de maig de 2015 (017) 

 

Redacció, “La Nit de Museus 2015 reuniex més de 4000 visites” 

DiariMés 20 de maig de 2015 (p. 04) 

 

Redacció, “Els visitats es submergeixen en la immensitat del mar en la Nit 

dels Museus de Tarragona. El Museu d’Art Modern de Tarragona s’omple de 

famílies i visitants en una nit especial.” 

La Ciutat de Tarragona, del 26 de mig al 8 de juny de 2015 (p. 02)  

 

Assumpta Rosés, “Entre Línies. Pedro Peña Gil. El dibuix amb xarxes de línies 

sol ser tot el contrari de la imatge absoluta, crea una atmosfera de  

complexitat , profunditat, suma de fragments i relativisme. Premi Tapiró de la 

Biennal d’Art 2014. Museu d’Art Modern de Tarragona. Del 20 de febrer al 5 

d’abril de 2015”. 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 25 abril de 

2015  (p. 07) 

 



 

Anunci. García-Llort Observant com va el Món. Barcelona, París, Louisiana, 

Torredembarra.  Del 16 d’abril al 28 de juny de 2015. Museu d’Art Modern”. 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 25 abril de 

2015  (p. 07) 

 

Anunci. García-Llort Observant com va el Món. Barcelona, París, Louisiana, 

Torredembarra.  Del 16 d’abril al 28 de juny de 2015. Museu d’Art Modern”. 

Bonart, núm 170, maig, juny, juliol 2015 (p. 045) 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) presenta la mostra 

García-Llort Observant com va el Món. Barcelona, París, Louisiana, 

Torredembarra,  comissariada per Àlex Mitrani. Del 16 d’abril al 28 de juny de 

2015. Museu d’Art Modern”. 

Bonart, núm 170, maig, juny, juliol 2015 (p. 075) 

 

Redacció, “El MAMT realiza activades pedagógicas. Los alumnos del Col·legi 

Públic d’Educació Especial Sant Rafael de Tarragona particiaparon este curso 

en los talleres pedagógicos que ha organizado el Museu d’Art Modern de la 

institución (MAMT), dentro de su programa de actividades escolares” 

Diari de Tarragona, 6 juny de 2015 (p. 056) 

 

Ricard Lahoz, “El Museu d’art Modern inaugurarà divendres que ve l’espai 

tàctil del Tapís de Tarragona, de Joan Miró i Josep Royo. Aquesta iniciativa 

referma la voluntat de l’equipament cultural dirigit per Rosa M. Ricomà de fer 

accessible el museu a tots els públics. Persones invidents o sordes podran 

conèixer molt  millor aquesta obra d’art de referència al carrer de Sant Anna.” 

Diari de Tarragona, 7 de juny de 2015 (p.018) 

 

 

 

 



Redacció, “Espacio tactovisual sobre el tapìz de Miró y Royo. El emblemático 

Tapís de  Tarragona, obra conjunta de los artistas Joan Miró y Josep Royo, 

acontecerá más universal que nunca gracias a la apertura mañana del nuevo 

espacio tactovisual dedicado a esta obra, una de las más famosas de Miró y 

expuesta en el museu tarraconense desde el año 2008” 

Diari de Tarragona, 11 de juny 2015 (p. 015) 

 

Redacció, “El Tapís de Joan Miró i Josep Royo ja arriba a l’abast de tothom. El 

Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ha inaugurat un espai 

tactovisual que permet gaudir del contingut a les persones amb deficiències 

sensorials” 

Diarimés 15 de juny de 2015 (p. 007) 

 

C. Filella “Creen un espai tactovisual per al Tapís de Tarragona de Miró. El 

Tapís de Tarragona, una obra tèxtil de gran format que van crear 

conjuntament els artistes Joan Miró i Josep Royo, és ara “més universal que 

mai”, segons els responsables del Museu d’art Modern de Tarragona, que 

l’exposa de forma permanent. Les persones cegues que s’acosten a aquest 

equipament ja poden conèixer el tapís en tots la seva dimensió i 

intencionalitat, gràcies a l’obertura del ou espai tactovisual dedicat a aquesta 

obra. Al nou servei es poden tocar i veure elements que apropen el visitant al 

contingut i a la simbologia del tapís: l’estructura bàsica de l’obra, la figura de 

la nena amb les mans alçades, els tres elements mironians (l’ocell, la lluna i 

l’estel) i el tapís complet, amb distinció tàctil de colors i textures.  

L’espai es complementa amb un audio visual realitzat en col·laboració amb 

Royo que explica la història del Tapís i la tècnica d’execució. L’audiovisual 

disposa d’audiodescripció per a persones cegues i subtitulació i llengua de 

signes en català, castellà i anglès. Tot l‘espia està retolat en braille i disposa 

de bucle magnètic per facilitar l’accés a les persones amb audiòfons.  

El Punt Avui- Notícia: Creen un espai tactovisual per al “Tapís de 

T...”http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19-

cultura/86890...22(06/2015 14:26 



 

Rosa M. Ricomà Vallhonrat, Patrimoni transferit: “Contemporaneïtat  l’abast 

de la ciutadania. Tom Carr i les seves obres “Entrance” i “Aqua et tempus”,  

joies artístiques a Tarragona.  

Diari de Tarragona, 21 de juny de 2015.(p. 015) 

 

Ricard Lahoz, “Art per a tothom. Tot són facilitats per fer la visita accessible i 

agradable. Treballen especialment en l’atenció a la diversitat i s’han conjurat 

per esdevenir una referència en el tracte amb persones cegues i altres 

capacitats diverses. El Museu d’Art Modern de Tarragona incorpora valor 

afegit humà a les sales que mostren obres dels últims dos segles. 

Fet a Tarragona, Històries de la ciutat. Núm. 12 Juliol-agost 2015  

(p. 54 a 57) 

 

Redacció, “Des del 9 de juliol fins el 30 d’agost, el Museu d’art Modern de 

Tarragona acull l’exposició “Lateralitat creuada” de Miquel Garcia. 

El nom de l’exposició fa referència a la interpretació dels missatges, discurs i 

traduccions de la història en l’actualitat, alhora que adopta el nom d’un 

trastorn neurofisiològic que redueix el potencial intel·lectual de la persona, 

origina dificultats de concentració, escriptura, lectura i càlcul matemàtic. 

L’artista ens convida a qüestionar el discurs hegemònic, la dispersió generada 

pels mitjans de comunicació i la dificultat d’identificar entre la funció de 

l’esquerra i la dreta en diverses pràctiques artístiques. 

L’exposició es podrà visitar al MAMT del 6 de juliol al 30 d’agost en el següent 

horari: de dimarts a divendres de 10 a 20 h, dissabtes de 10 a 15h i de 17 a 

20h i diumenges i festius de 11 a 14h.” 

Others News ES 1-07-2015 

 

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

mostra “Lateralitat creuada”. L’exposició del guanyador del 37 Premi Julio 

Antonio d’escultura de la Biennal d’Art. El diputat de la Diputació, Joan 

Olivella, ha inaugurat aquest dijous l’exposició, en un acte en que també hi ha 



participat Àngel Pomerol, membre del jurat de la Biennal d’art 2014; la 

directora del MAMT, Rosa Ricomà, i l’artista, Miquel Garcia” 

L’exposició pretén ser una mostra crítica sobre el món contemporani, a través 

de les seves obres, creades a través d’imatges clàssiques de la fotografia o 

del cinema, del paisatge  o de la vida quotidiana sense alguns dels seus 

elements, esborrats expressament. D’aquesta manera, l’artista fa pensar i 

reflexionar l’espectador sobre la transcendència i el significat de les imatges 

de la història. Precisament el títol, “Lateralitat creuada”, fa referència a la 

interpretació dels missatges, discursos i traduccions de la història en 

l’actualitat.”  

Tarragona 21,  10 de juliol de 2015 

 

Redacció, “Una visón crítica del mundo contemporáneo. El ganador del 37 

Premi Julio Antonio d’escultura de la Biennal d’Art de la Diputació  de 

Tarragona, Miquel Garcia, expone estos días sus obras en el Museu d’Art 

Modern (MAMT). Lateralitat creuada es la muestra que puede visitarse hasta 

el 30 de agosto. La exposición pretende ser una visión crítica sobre el mundo 

contemporáneo, a través, de obras creadas mediante imágenes clásicas de la 

fotografía o el cine, del paisaje o de la vida cotidiana sin alguno de sus 

elementos, borrado expresamente. Precisamente, el título Lateralitat creuada 

hace referencia a la interpretación de mensajes, discursos y traducciones de 

la historia en la actualidad.” 

Diari de Tarragona. Suplemento del verano del Diari de Tarragona 11 

de juliol de 2015 

 

Redacció, “L’Obra de Miquel Garcia, al Museu d’Art Modern de Tarragona. 

El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa fins el 30 d’agost 

l’obra de Miquel Garcia, guanyador del 37è premi Juliol Antonio d’escultura, 

que convoca la mateixa institució. Garcia presenta el muntatge Lateralitat 

creuada,  una mirada crítica al món contemporani amb obres creades a través 

d’imatges clàssiques de la fotografia o del cinema, del paisatge  o de la vida 

quotidiana sense alguns dels seus elements, esborrats expressament. L’artista 



es qüestiona així la transcendència i el significat de les imatges de la història. 

Precisament el títol, “Lateralitat creuada”, fa referència a la interpretació dels 

missatges, discursos i traduccions de la història en l’actualitat.”  

Durant l’acte d’inauguració , el diputat de la Diputació, Joan Olivella, va 

destacar la tasca de foment de la cultura que du a terme la Diputació, com és 

la convocatòria de la biennal d’art, que dóna visibilitat i difusió a artistes del 

territori d’arreu. En aquest sentit,  la directora del museu, Rosa Ricomà, va 

destacar el fet que aquesta mostra forma part, precisament, del premi que va 

rebre coma guanyador de la biennal d’art 20144 d’escultura.  

El Punt Avui , 12 de juliol de 2015 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació acull la mostra “Lateralitat 

creuada”, de Miquel Garcia, és el títol d’una mostra que acull el Museu d’Art 

Modern de la Diputació. Garcia es el guanyador del 37 Premi Julio Antonio 

d’escultura de la Biennal d’art. Es pot visitar fins el 30 d’agost”. 

Camp d’esports, 13 de juliol de 2015 

 

Redacció, “Les escultures del 37è Premi Julio Antonio ja són al MAMT. El 

guanyador del 37è Premi Julio Antonio d’escultura de la Biennal d’Art de la 

Diputació exposa aquests dies les seves obres al Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona (MAMT)” 

Diarimés Tarragona, 13 julio de 2015 (p. 02) 

 

Redacció, “Anunci: Lateralitat creuada de Miquel Garcia. Del 9 de juliol al 30 

d’agost del 2015. Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Bonart, núm 171, agost, setembre, octubre de 2015 (p.024) 

 

Redacció, “Anunci: Subirachs, crònica d’una presència. Tarragona, Poblet, El 

Vendrell.” 

Bonart, núm 171, agost, setembre, octubre de 2015 (p.024) 

 

 



Lluïsa Sala i Tubert, Subirachs, a Tarragona. L’obra que Subirachs ens ha 

deixat és generosa en nombre i diversa en naturalesa. Entre aquesta, la 

destinada a espais públics ocupa un lloc més que rellevant. Gràcies a aquest 

llegat compartit, els seus personalíssims estils i singulars iconografies foren 

part de l’imaginari artístic de la nostra societat.  

L’espai públic on se situa una obra d’art sovint adquireix un caràcter distintiu. 

Punt de trobada, de record o d’interès artístic, serà observada amb més o 

menys coneixement de causa per una gran nombre de persones. Davant del 

repte, abans, l’autor ha exercit la seva creativitat, ha previst els aspectes 

tècnics requerits i ha desplegat la narrativa. Aquest planejament tan obvi 

esdevé essencial en Subirachs, a qui satisfeia que l’obra restés acoblada a 

l’entorn i a l’abast de tothom. Home reflexiu i rigorós, va afrontar aquesta 

producció amb totes les conseqüències tot servint-se del seu poder de 

comunicar. Un treball estimulant que el posava a prova però que no va 

esgotar la seva capacitat creativa...El Museu d’Art Modern ens proposa ara 

revisar a fons tot aquest testimoni artístic, resseguint el seu procés creatiu i 

recordant la presència de l’artista i la seva obra en la vida expositiva 

tarragonina.”    

Bonart, núm 171, agost, setembre, octubre de 2015 (p.024) 

 

Redacció, “Miquel García Membrado, guanyador del 37è premi Julio Antonio 

d’escultura, exposa al MAMT. Fins al 30 d’agost, Miquel Garcia Membrado 

exposa al Museu d’Art Modern de Tarragona Lateralitat creuada. Aquesta 

proposta expositiva adopta el nom d’un trastorn neurofisiològic que redueix el 

potencial intel·lectual de la persona, origina dificultats de concentració 

comprensió, escriptura, lectura i càlcul matemàtic. Lateralitat creuada fa 

referència a la interpretació dels missatges, discursos i traduccions en 

l’actualitat. Un interrogant traslladat a les pràctiques artístiques en què, per 

mitjà d’instal·lacions amb dibuixos i intervencions en fotografies, reproductors 

de vinils i diversa documentació audiovisual extreta d’internet, Miquel Garcia 

qüestiona el discurs hegemònic, la dispersió generada pels mitjans de 

comunicació i la dificultat d’identificar entre la funció de l’esquerra i la dreta 



en la contemporaneïtat. Miquel Garcia Membrado va guanyar el 37è premi 

Julio Antonio d’escultura de la Biennal d’Art 2014 de la Diputació de 

Tarragona. 

Bonart, núm 171, agost, setembre, octubre de 2015 (p.024) 

 

Redacció, “El nou espai del Tapís, un dels reclams d’aquest estiu. El Tapís de 

Tarragona, obra conjunta dels artistes Joan Miró I Josep Royo, mostra tots els 

seus secrets als visitants que s’acosten al Museu d’art Modern de la Diputació 

de Tarragona (MAMT). 

 

L’espai tactovisual inaugurat el passat juny entorn d’aquesta emblemàtica 

peça la va fer totalment accessible per ales persones cegues, però no només 

aquestes han vist augmentada la informació que tenien sobre el Tapís: és tot 

el públic en general ui s’ha beneficiat d’aquesta millora a l’espai expositiu del 

MAMT. Uns i altres podran conèixer ara la història de Tapís.” 

Diari de Tarragona, 16 d’agost 2015 (p. 10) 

 

Redacció, “El nou espai del Tapís de Tarragona esdevé un dels reclams del 

MAMT. L’espai tactovisual inaugurat el passat juny entorn d’aquesta 

emblemàtica peça la va fer totalment accessible per ales persones cegues, 

però no només aquestes han vist augmentada la informació que tenien sobre 

el Tapís: és tot el públic en general ui s’ha beneficiat d’aquesta millora a 

l’espai expositiu del MAMT. Uns i altres podran conèixer ara la història de 

Tapís.” 

Diarimés Tarragona,  17 d’agost de 2015 (p. 05) 

 

Anna Ferràs, “El MAMT repasa la vinculación del escultor Subirachs con 

Tarragona. Suyo es el Monument al Mil·lenari de Catalunya y obras en 

fachadas de edificios de la Rambla y de ka calle Ramon y Cajal La muestra se 

puede visitar hasta el próximo 8 de noviembre en el Museu d’Art Modern.” 

Diari de Tarragona, 19 de setembre de 2015 (p. 013) 

 



Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Subirachs i la Tarragona dels seixanta. 

L’exposició. La mostra es podrà veure fins el proper 8 de novembre al Museu 

d’Art Modern. La presència de l’obra de Josep M. Subirachs a les comarques 

de Tarragona s’insereix en un triangle que abasta tres llocs emblemàtics de la 

nostra història: el Monestir de Poblet, Tarragona i el Vendrell. Aquesta 

presència a la Conca de Barberà, Tarragonès i Baix Penedès no és fruit de la 

casualitat, sinó de circumstàncies, fets i persones que han estat cabdals en 

aquesta relació del territori amb l’artista.” 

Diari de Tarragona (Patrimoni transferit) 20 de setembre de 2015 

(p. 019) 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació dedica una exposició a la 

vinculació de Subirachs al territori” 

Tarragona21 18 de setembre de 2015 

 

Redacció, “La relació de Subirachs amb Tarragona, en una exposició. Es pot 

veure fins al 8 de novembre al Museu d’Art Modern de la Diputació. El 

Monument al Mil·lenari de Catalunya i el Monument a Pau Casals, dues de les 

seves obres instal·lades al territori” 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/896531-la-

relac... 25/09/2015 10:52 

 

Redacció, “Obres de Subirachs a Tarragona, al Museu d’Art Modern de la 

Diputació. 

http://www.campdesports.cat/index.php?command=show_news&

ne... 25/09/2015 10:52 

 

Redacció, “El MAMT repassa la presència i vinculació de l’escultor barceloní 

Subirachs a Tarragona” 

http://www.vilaweb.cat  

 



Redacció, “El MAMT repassa la presència i vinculació de l’escultor barceloní 

Subirachs a tarragona.”  

http://www.ccma.cat/324/  25/09/2015 10:52 

 

Ares Cucurell, “El món vist per Josep M. García-Llort. Àlex Mitrani García-Llort 

observant com v el món. Barcelona, París, Louisiana, Torredembarra. Viena 

Edicions, Diputació de Tarragona. Museu d’art Modern, Barcelona, 2015. 

El Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona ha anat publicant una 

bella col·lecció dirigida per Rosa M. Ricomà Vallhonrat, dedicada a artistes 

relacionats amb Tarragona...” 

Serra d’Or Núm 670,  octubre 2015 (Notes de Lectura p. 79) 

 

Redacció, “avui s’inaugura la mostra Subirachs. Crònica d’una presència al 

MAMT” 

Diarimés Tarragona, 17 de setembre de 2015  (p. 03) 

 

Redacció, “El MAMT repassa la presència i vinculació de l’escultor barceloní a 

Tarragona. La mostra “Subirachs. Crònica d’una presència” es pot visitar fins 

el 8 de novembre.” 

La Ciutat de Tarragona, 1a quinzena d’octubre de 2015 (p. 02) 

 

Redacció, “Alumnos de Infantil y primària exponen en el Museu d’Art Modern. 

La muestra se podrá visita hasta el 8 de noviembre. El Museu d’Art Modern de 

la Diputació de Tarragona inaugura mañana la exposición Ets un artista...i 

exposes al MAMT. Calendari 2015, una muestra que incluye los trabajos 

ganadores elaborados por los alumnos de Infantil y Primària de la 

demarcación que han participado durante el curso 2014 hasta el 2015 en el 

proyecto Treballem amb l’art, vinculado al MAMT Pedagògic.” 

Diari de Tarragona, 2 d’octubre de 2015 (p. 012) 

 

 

 



Redacció, “La URV acull una exposició de l’escultor Julio Antonio. Va nàixer a 

Móra d’Ebre fa 126 anys. L’exposició “Julio Antonio. Escultor, 125 anys”  es 

pot veure de l’1 al 30 d’octubre a vestíbul Campus Terres de l’Ebre a Tortosa.” 

Diari de Tarragona, 6 d’octubre de 2015 (p. 25) 

 

Redacció, “Subirachs” 18:30h. Museu d’art Modern conferència “Subirachs. 

Trajectòria d’un artista polifacètic” a càrrecde Judith Subirachs_Birganya, 

historiadora de l’art”. 

Diari de Tarragona, Agenda para hoy,  14 d’octubre de 2015 (p. 054) 

 

Redacció, “El 80 aniversario de la visita de Lorca a TGN marca la tardor 

Literària. El programa cuenta con 27 actos. Ayer se presentó una  nueva 

edición de la Tardor Literària de Tarragona, que viene marcada por una 

celebración determinada, los 80 años de la visita del célebre poeta y 

dramaturgo Federico García Lorca.” 

Diari de Tarragona, 14 d’octubre de 2015 (p. 08) 

 

Anunci, Exposició  “Bartolozzi 1943-2009, del 20 de novembre de 2015 al 21 

de febrer de 2016 al Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Bonart, núm 172, novembre, desembre, gener 2015/2016 (p.037) 

 

Natàlia Chocarro Bosom, “Homenatge a Rafael Bartolozzi (1943-2009) Museu 

d’Art Modern (MAMT) Comissariada per la crítica d’art Raquel Medina, 

l’exposició Bartolozzi 1943-2009, aplega una cinquantena d’obres que defugen 

una concepció cronològica per centrar-se en els temàtiques que habiten el 

seu pensament. Orígens, sostrats i arrels ancestrals, Eros i allò humà: 

figuració poètica i metàfora i Naturalesa i figuració: cosmologia lúdica 

estructuren la mostra entres capítols, i alhora, evidencien la naturalesa 

mestissa d’un creador que, sabent-se deutor d’una cultura ancestral, 

observava el seu temps” 

Bonart, núm 172, novembre, desembre, gener 2015/2016 (p.054) 

 



Antonio Salcedo, El poder i l’ús de la imatge i la paraula, Antonio Salcedo. 

Miquel Garcia. Lateralitat creuada. Museu d’Art Modern de tarragona. Del 9 de 

juliol al 30 d’agsot de 2015. dipta.cat/mamt.  

L’artista treballa amb imatges de moments significatius de la historia recent, 

tretes d’Internet. Les manipula i recontextualitza, i en canvia, en modifica i en 

transgredeix el missatge original. Treballa amb documents visual que, en el 

seu origen, ja podrien haver estat “retocats”, però que són els que hem vist a 

través del mitjans de comunicació. En la sèrie que ell anomena “Flaggeds” 

(marcats) veiem diferents imatges: soldats aixecant o calvant un pal de 

bandera, que ja no és tal, sinó una vara, perquè la bandera ha desaparegut, i 

amb ella el poder que atorga el símbol, amb la qual cosa es desvirtua 

completament l’acció....” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 26 octubre de 

2015  (p. 07) 

 

Redacció, “Recordando a Bartolozzi. El MAMT repasa su trayectoria, 5 años 

después de su muerte. Navarro, de nacimiento, en los 80 se afincó en 

Vespellade Gaià”. 

Diari de Tarragona, 22 de novembre de 2015 (p. 16) 

 

Redacció, Exposició antològica sobre Bartolozzi al Museu d’Art Modern de 

Tarragona” 

Diarimés Tarragona, 23 de novembre de 2015 (p.06) 

 

Redacció, “Agenda para hoy: Bartolozzi. Museu d’art Modern de Tarragona” 

Diari de Tarragona, 24 de novembre de 2015 (p. 54) 

 

Redacció, “Bartolozzi reviu al MAMT. El Museu d’Art Modern de la Diputació 

reivindica, amb una mostra antològica, la figura i l’obra d’aquest artista, icona 

del pop art estatal. La mostra presenta una quarantena d’obres que 

recuperen i realcen la trajectòria i les aportacions d’aquest pintor i escultor, 



figura clau de l’art contemporani. El fill de l’artista Nil Bartoozzi ha participat 

en l’edició del catàleg de la mostra.” 

Diari de Tarragona, 27 de novembre de 2015 (p. 27) 

 

Redacció, “Agenda para hoy: Bartolozzi. Museu d’art Modern de Tarragona” 

Diari de Tarragona, 30 de novembre de 2015 (p. 66) 

 

Anunci, “Bartolozzi 1943-2009 Exposició Del 20 de novembre de 2015 al 21 

de febrer de 2016 Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona” 

Diarimés Tarragona, 20 desembre de 2015 (p. 09) 

 

Oriol Perelló, “Tarragona rinde homenaje al pintor Rafael Bartolozzi. El Museu 

d’Art Modern de Tarragona abre sus puertas a una exposición sobre la 

trayectoria artística de Bartolozzi. Bartolozzi tuvo una importante vinculación 

con Catalunya y sobre todo con Tarragona. La exposición sobre Bartolozzi se 

inauguró hace un mes y podrá visitarse hasta el 21 de febrero.” 

Diari de Tarragona, 30 de desembre de 2015 (p. 15) 

 

Antonio Salcedo, “Bartolozi 1943-2009. a cura de Raquel Medina. Museu d’art 

Modern de la Diputació de Tarragona, en coproducció amb el Museo de 

Navarra. Del 20 de novembre de 2015 al 21 de febrer de 2016. 

dipta.cat/mamt. Rafael Bartolozzi pertany a la generació de creadors que 

varen trencar amb l’Informalisme i és considerat un dels representants més 

destacats del pop art  a Espanya. En la seva trajectòria fou important el 

tàndem que va formar junt amb Eduard Arranz-Bravo, d’aquesta unió en va 

quedar una obra gairebé mítica, la decoració de la fàbrica de pintures Tipel a 

Parets del Vallès.” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 27 desembre 

de 2015  (p. 07) 

 

 

 



Anunci,  “Bartolozzi 1943-2009 Exposició Del 20 de novembre de 2015 al 21 

de febrer de 2016 Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona” 

Artiga revista d’art i pensament contemporani. Núm. 27 desembre 

de 2015  (p. 07) 

 


