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PREMSA 2016 

El MAMT als mitjans de comunicació. ANY 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa)  

06 gen 2016 

 

Redacció L’Avenç , El Museu d'Art Modern de Tarragona presenta una 

exposició dedicada al pintor Rafael Bartolozzi (Pamplona, 1943 Tarragona, 

2009), artista clau del pop dels anys seixanta. El seu compromís social el 

portà a ser alcalde de Vespella de Gaià 

Bartolozzi 1943-2009 

06 gen 2016  Other News ES 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 07 gen 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 08 gen 

2016 

 

Redacció, “Bartolozzi  10.00H. Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el 

fet d’haverse 

complert 5 anys de la mort de l’artista, a 66 anys, el Museo de Navarra i el 

Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han decidit dedicar una exposició 

a Rafael Bartolozzi amb  l’objectiu de recuperar i remarcar 

la seva trajectòria i aportacions. Horari: de dimarts a divendres de 10 

a 20 h. Dissabte: de 10 a 15 h i de 17 a 20 h. Diumenge i festius: d’11 a 

14 h. Dilluns tancat” 

AGENDA PARA HOY: Bartolozzi Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 08 

gen 2016 
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Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 10 gen 

2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 11 gen 

2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 13 gen 

2016 

 

Redacció,  “Gener és un mes difícil per a totes les butxaques. Per això, Laura 

Sangrà proposa tres exposicions d'accés lliure: una antològica de Rafael 

Bartolozzi a Tarragona, un experiment de nomadisme artístic a Barcelona i 

unes instal·lacionsde Chiharu Shiota a Lleida. 

Tria personal de Laura Sangrà: Art Gratis Corporació Catalana de  

Mitjans Audiovisuals 13 gen 2016 

 

Redacció, “Bartolozzi 10.00H. Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el fet 

d’haverse complert 5 anys de la mort de l’artista, a 66 anys, el Museo de 

Navarra i el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han decidit dedicar 

una exposició a Rafael Bartolozzi amb l’objectiu de recuperar i realçar la 

seva trajectòria i aportacions. 

Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 17 gen 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 18 gen 

2016 
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Redacció, “A partir del 20 de noviembre, el Museu d'Art Modern de Tarragona 

presenta la exposición 'Bartolozzi 19432009' como homenaje al artista 

navarro Rafael Bartolozzi . La muestra pretende destacar los puntos 

esenciales del desarrollo de su concepción del arte a lo largo de su evolución 

estilística . Por eso, se trata de una exhibición con carácter antológico en el 

que la selección de las obras se ha hecho en función de su representatividad 

dentro de la trayectoria del artista. Bartolozzi pertenece a la generación de 

Zush, Llimós, Gerard Sala o Arranz Bravo,una generación que nunca perdía de 

vista la realidad cotidiana, aunque cada uno mantuvo su propia 

individualidad. Así, su trabajo no tiene un objetivo intelectual, sino que se 

trata de un arte destinado al consumo de la gente corriente . 

Exposición de Gabriel Casas en CaixaForum Tarragona Kedin.es  

18 gen 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa)  

20 gen 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa)  

21 gen 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

La Ciutat.cat (Ed. Impresa) 21 gen 2016 

 

Victoria Bertrán , “Una de e las mejores descripciones de lo que significa ser 

alcalde en un pueblo pequeño, pero que muy pequeño, la he encontrado en 

un libro de pintura. El testimonio de cómo llegó en 1991 a la alcaldía de 

Vespella de Gaià el artista Rafael Bartolozzi (Pamplona, 1943-Tarragona 

2009) es de lo más felizmente sorprendente, divertido, tierno y sincero que 
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he leído en los últimos tiempos. El relato de esa experiencia –«un esdevé 

alcalde no 

per ganes de triomfar sinó senzillament, fondament, per ser-ho juntament 

amb els altres»– junto a reflexiones sobre el proceso de la creación artística 

que revelan también una gran generosidad y honestidad –«el gran drama és 

que la imaginació està molt per sobre del que després pots fer»– están 

recogidas en el libro Bartolozzi a Margodí de Baltasar Porcel, editado por la 

Diputació y el Museu d’Art Modern. Este espacio muestra, hasta el 21 de 

febrero, Bartolozzi 1943-2009, una cincuentena de obras que son una 

explosión de vitalidad y rotundo erotismo de quien está considerado una 

figura clave del pop español, pero no solo esto. Señala la comisaria Raquel 

Medina en el catálogo de la exposición que el entorno rural de Vespella le hizo 

ir sustituyendo la figuración por una interpretación de la naturaleza que 

incorporó abstracción, fabulación y simbolismo. Esto último se ve bien en su 

Alfa i Omega de la playa de Torredembarra. En Bartolozzi, pues, el círculo 

erotismo- naturaleza-vida, antes que cerrarse se revela infinito. En cuanto a la 

muerte, no puede más que incardinarse en la vida. Como al parecer decía él 

mismo en una frase con ecos de Salvat-Papasseit: «La naturaleza es tan viva 

que crea la muerte para su continuidad». No pierdan la oportunidad de 

sumergirse en su universo.” 

El interés general Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 24 gen 2016 

 
Redacció, ““Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

El Punt Avui 25 gen 2016 
 
 
Redacció, ““Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

El Punt Avui 26 gen 2016 
 

Redacció, “Exposicions:  Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009)” 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 27 gen 

2016 
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Redacció, “ Bartolozzi 10.00 H. Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el fet 

d’haver-se complert5anys de la mort de l’artista, a 66 anys, el Museo de 

Navarra i el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han deciditdedicar una 

exposició a Rafael Bartolozziamb l’objectiu de recuperar i posar en valoría 

seva trajectòria i aportacions. Horari:de dimarts a divendres de 10 a20 h. 

Dissabte: de 10 aishide 17 a 20 h. Diumenge i festius: 

d’11 ai4h. Dilluns tancat. 

Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 27 gen 2016 

 
 
Redacció, “Exposicions:  Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009)” 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa)  

28 gen 2016 

 
Altacapa, “Bartolozzi, L’obra del polifacètic artista i agent cultural Rafael 

Bartolozzi té un punt d’optimisme, de protesta, de novetat, de color, d’objecte 

trobat, de sorpresa, de contenció, d’explosió… la seva influència en l’ensucrat 

panorama artístic nacional —i local— dels anys 70, 80, i 90 va ser remarcable. 

Una exposició que no us podeu perdre.  Museu d'Art Modern de Tarragona. 

Del 20 de  novembre de 2015 al 21 de febrer de 2016” 

Blog Altacapa  30 gen 2016  

 

Redacció, “Anunci Exposició Magda Folch. La mirada impressionista. Museu 

d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Del 10 de març a l’1 de mig de 

2016” 

Bonart Núm.  173 febrer, març, abril 2016 (p. 034) 

 

Anna Carrreras Aubets, “El realisme i els retrats de Magda Folch. 

“...Magda Folch és la  màgia del realisme, la pintora de la llum i de l’ànima i 

de les roses, l’autira de retrats serens, dels paisatges i les natures mortes 

sense brogit. Una peça clau dins de l’art català que va representar una 

notable influència en molts pintors locals. Una sort de pintora.” 
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Bonart, núm 173 febrer, març, abril 2016 (p. 050) 

 

 

Redacció, Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el fet d’haver-se 

complert 5 anys de la mort de l’artista, a 66 anys, el Museo de Navarra 

i el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han decidit dedicar una 

exposició a Rafael Bartolozzi amb l’objectiu de recuperar i reivindicar la seva 

trajectòria i aportacions. Horari: de dimarts a divendres de 10 a 20 h. 

Dissabte: de 10 a 15 h i de 17 a 20 h. Diumenge i festius: d’11 a 14 h. Dilluns 

tancat. 

Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 01 feb 2016 
 
 

Redacció, Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el fet d’haver-se 

complert 5 anys de la mort de l’artista, a 66 anys, el Museo de Navarra 

i el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han decidit dedicar una 

exposició a Rafael Bartolozzi amb l’objectiu de recuperar i reivindicar la seva 

trajectòria i aportacions. 

Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 07 feb 2016 
 
 
Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 08 feb 

2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 10 feb 2016 
 

Redacció, Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el fet d’haver-se 

complert 5 anys de la mort de l’artista, a 66 anys, el Museo de Navarra 

i el Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han decidit dedicar una 

exposició a Rafael Bartolozzi amb l’objectiu de recuperar i reivindicar la seva 

trajectòria i aportacions. 

Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 12 feb 2016 
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Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Camp i Ebre El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa)  

15 feb 2016 

 

Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Tarragona El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa)  
16 feb 2016 
 
 
Redacció,  “Museu d’Art Modern. Bartolozzi (1943-2009). Fins al febrer 

L’agenda de Camp i Ebre El Punt Avui Catalunya (Ed. Impresa) 17 
feb 2016 
 

Barómetro, “Rosa Ricomà Directora del Museu d’art Modern de la Diputació. 

Exposiciones y conferencias celebrarán el 40 aniversario de la institución, 

aniversario que también cumplen los estudios de joyería de la Escola d’Art i 

Disseny.” 

Diari de Tarragona, 17 de febrer d e2016 (p. 04) 

 

Núria Jacas, “La escola d’art i Disseny y el Museu d’Art Modern, 40 años en el 

arte local. Los actos se centran en exposicionse, muestras en escaparates y 

conferencias. 

La insttucuión celebra la efeméride destacando el papel de la mujer, y la 

Escola de Joies saca las joyas de los alumnos a la calle. 

Diari de Tarragona, 17 de febrer de 2016 (p. 12) 

 

Alba Nebot Donés, “Les dones artistes protagonitzen el 40è aniversari del 

Museu d’Art Modern. També se celebra el 40è aniversari dels estudis de 

Joieria de l’escola d’art  de Tarragona.  

Diarimés 17 de febrer d e2016 (p. 06) 

 

Josep Maria Rosselló, “Rafael Bartolozzi, més pintura!. La seva revolucionària 

façana de la fàbrica Tipel, a Parets del Vallès, va ser un revulsiu. Encara ho 
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és. El “pop surrealista” més rabiós mai vist. Tot era possible. Havíem heretat 

la imaginació del maig del 1968 francès.  

Diari de Tarragona, 18 de febrer de 2016 (p. 11) 

 

Redacció, “Bartolozzi,- Museu d’Art Modern Tot coincidint amb el fet d’haver-

se complert sanys de la mort de l’artista,a 66 anys, el Museo de Navarra i el 

Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) han decidit dedicar una exposició 

a Rafael Bartolozzi amb l’objectiu de recuperar i realçar la seva trajectòria 

¡aportacions. Horari:de dimarts a divendres de 10 a 20 h. Dissabte: de 10 a 

15 h i de 17a 20 h. Diumenge i festius: d’11 a 14 h. Dilluns tancat. 

Diari de Tarragona (Ed. Impresa) 18 de  febrer de 2016 
 
 
Redacció, “Art: Quaranta anys del Museu d’Art Modern i dels estufis de Joieria 

de l’Escola d’art i Disseny a Tarragona, entre les dues entitats s’han 

programat més d’una trentena d’activitats com exposicions i conferencies, 

entre d’altres.” 

Notíciestgn, 24 febrer de 2016 (p. 10) 

 

Redacció, Anunci: Magda Folch. Exposició. La mirada impressionista. Del 

10/03 al 30(04 Presentació del Llibre 10/03 a les 19:30 h. Museu d’art Modern 

de la Diputació. Santa Anna,  8 . www.dipta.cat/MAMT 

Diari de Tarragona, 9 de març de 2016 (p. 05) 

 

Redacció, “L’obra de la pintora Magda Folch enceta el cicle d’exposicions 

dedicat a les dones artistes del territori” 

Tarragona21 10 de març de 2016 

 
Redacció, “Una exposició sobre Magda Folch obre el cicle femení al Museu 

d’Art Modern de Tarragona” 

InfoCamp 11 de març de 2016  
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Carina Filella, “40 anys d’anys d’art modern. L’obra de Magda Folch dóna el 

tret de sortida a la celebració del quarantè aniversari del Museu d’art Modern 

de la Diputació. Els museus de Tarragona i Reus vindiquen l’artista Magda 

Folch. Exposicions El Museu d’Art Modern, ahir, i el Museu de Reus, avui, 

inauguren dus mostres simultànies per donar valor a aquesta artista 

postimpressionista. Aniversari Dóna el tret de sortida al 40è aniversari del 

museu tarragoní”. 

El Punt Avui, 11 de març de 2016 (Portada i p. 24)  

 

Josep Maria Rosselló, “ Magda Folch, la mirada impressionista. Una selecció 

de les seves obres essencials es pot veure al Museu d’Art Modern. L’exposició 

dedicada a Magda Folch va ser inaugurada ahir. Amb ella s’obre el cicle Plural 

Femení, per reivindicar el paper de les dones artistes del territori amb moriu 

dels 40 anys del MAMT”. 

Diari de Tarragona, 11 de març de 2016 (p. 11) 

 

Redacció, “L’obra de la pintura Magda Folch enceta el cicle d’exposicions 

dedicat a les dones artistes del territori al MAMT” 

La Ciutat de Tarragona, 11 de març de 2016 

 

Redacció, Inauguració de l’exposició sobre Magda Folch” 

Diari de Tarragona, 11 de març de 2016 (p. 19) 

 

Redacció, “Reus i Tarragona s’ajunten per homenatjar Magda Folch. 

Inaugurada l’exposició del Museu de Reus” 

Diari de Tarragona 12 de març de 2016 (p. 16) 

 
Redacció, “L’obra de Magda Folch enceta el cicle dedicat a dones artistes en 

el arc dels 40 anys del MAMT” 

Camp d’Esports 12 març de 2016 
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Altacapa, “ Magda Folch. Retrospectiva de Maga Folch al Museu d’art Modern 

de Tarragona” 

Altacapa Blog 13 de març de 2016 

 

Rosa M. Ricomà, “Julio Antonio i Enric Granados, en el centenari de la mort 

del pianista. 24 de març del 1916. aquell dia moria al canal de la Mànega 

Enric Granados. Julio Antonio, Estudi per a un fris. Monument a Enric 

Grandos, 1918, llapis i carbonet sobre paper, 35x73,5 cm, Museu d’Art 

Modern de la Diputació de  Tarragona”. 

Diari de Tarragona. (Patrimoni transferit)   

13 de març de 2016 (p. 13) 

 

Josep Maria Rosselló, “ Magda Folch, dues exposicions i un llibre reivindiquen 

la figura de l’artista.” 

Diari Més 16 de març de 2016 (p. 26) 

 

Redacció, Cuarenta años de los esudios de joyería de la Dfputació. El 

pistoletazo de salida de los actos tendrá lugar hoy, a partir de las 19 horas, 

con la inauguración de tres exposiciones simultáneas en la Diputació, en el 

Museu d’art Modern y en el Museu Nacional Arqueològic”. 

Diari de Tarragona, 1 d’abril de 2016 ( p. 07) 

 

Redacció, Los estudios de joyería inician la celebración de sus 40 años. Con 

cuatro exposiciones simultáneas 

Diari de Tarragona  2 d’abril de 2016 

 
 
Redacció, “Inauguración. Cuatro exposiciones simultáneas. Los estudios de 

joyería inician la celebración de sus 40 años. El Museu d’Art Modern (MAMT) 

acoge dos muestras más: Joies en context, de alumnos de joyería de l’EADT, 

y Microutopíes, de los joyeros y profesores de l’Escola Massana de Barcelona 

Sílvia Walz y Ramon Puig Cuyàs.” 

Diari de Tarragona  2 abril de 2016 (p. 08) 
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Josep Poblet i Tous, “ Magda Folch, la mirada que captiva. L’optimisme vital 

no la va abandonar mai i la va endinsar en la seva etapa més lluminosa” 

Diari de Tarragona, Línia Oberta  2 d’abril de 2016 (p. 28) 

 
Mariona Seguranyes, “La llum de Magda Folch. Dues exposicions a Tarragona 

i Reus recuperen l’obra de l’artista” 

Agenda Empordà, 5 d’abril de 2016 (p. 55) 

 

Josep Poblet i Tous, “ Magda Folch, la mirada que captiva. L’optimisme vital 

no la va abandonar mai i la va endinsar en la seva etapa més lluminosa” 

Diari Més  5 d’abril de 2016 (p. 19) 

 

Redacció, “Tarragona i Reus s’omplen de joies” 

Notícies TGN  8 d’abril de 2016  

 

Redacció, “Exposició en homenatge a la pintora Magda Folch. Galeria 

Anquin’s. Dijous a les 19:30h.  L’acte comptarà amb la presència de Carme 

Puyol, biògrafa i coautora del llibre Magda Folch. La mirada impressionista, la 

qual farà la presentació de l’exposició i del llibre.” 

Diari de Tarragona 12 d’abril de 2016 (p. 16) 

 

Redacció, “Art. La Galeria Atquin’s estrena una mostra sobre Magda Folch. 

S’ha volgut afegir a l’homenatge a la pintora Magda Folch (1903-1981) que es 

de forma simultània al Museu de Reus –La mestria del retrat- i al Museu d’Art 

modern de Tarragona –La mirada impressionista” 

Diari Més  12 d’abril de 2016 (p. 08) 

 

Sara Sans, “El MAMT reuneix els millors retrats de la pintura en una àmplia 

retrospectiva . L’hora de Magda Folch. Amb el seu marit a pa pressió , Folch 

segui a endavant amb els retrats i mantenia ala família. La primera 

retrospectiva de l’artista que va néixer el 1903, reuneix 60 obres. 
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La Vanguardia  13 d’abril de 2016 (p. 40) 

 

Raquel Medina, “El MAMT compleix 40 anys. Al llarg de tots aquests anys el 

museu ha fet la seva necessitat de recuperar i posar en valor destacats 

artistes vinculats amb els nostres terres mitjançant exposicions  

monogràfiques antològiques.” 

Artiga, revista d’art i pensament contemporani  

núm 28 Abril 2016 (p. 06) 

 

Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Salvador Martorell Oller: Tradició i modernitat. 

L’escultor el 13 de maig és l’aniversari de la seva mort (Tarragona, 1895-La 

Canonja, 1968) 

Diari de Tarragona  1 de maig de 2016 (p. 15) 

 

Redacció, “Dones i art, l’exposició i el llibre del feminisme tarragoní” 

Diari més 11 de maig de 2016 (p. 03) 

 

Redacció, “Dones artistes a les comarques de Tarragona. Museu d’art Modern 

de Tarragona” 

Diari de Tarragona, Agenda para hoy 12 de maig de 2016 (p. 52) 

 

Redacció, “Libro y muestra sobre las mujeres artistas de la provincia” 

Diari de Tarragona  12 de maig de 2016 (p. 11) 

 

Conxita Oliver, “Dones i art al Museu d’Art Modern. L’exposició que presenta 

el Museu d’Art Modern de Tarragona des del 12 de maig fins el 26 de juny és 

l’inici d’un cicle de mostres dedicades a les dones artistes de les comarques 

tarragonines que porta com a títol genèric, Plural femení” 

Bonart,  núm, 174 maig, juny, juliol de 2016 (p. 54) 

 

Redacció, “Sis artistes vallenques en una exposició al Museu d’Art Modern” 

El Vallenc, Cultura 13 de maig de 2016 (p. 35) 
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Eduardo Escartín, “Magda Folch Solé (1903-1981) esta artista  que vivirá en 

los años centrales del siglo XX ha sido bautizada como la mirada 

impresionista. Magda Folch siempre fue fiel a su figurativismo aún en tiempo 

de abstracción o informalidad” 

La Razón, Cataluña 13 de mayo de 2016 (p. 02) 

 

Redacció, “ Un libro y una exposición reivindican la obra de 30 pintoras. La 

muestra Plural femení se abrió ayer con pinturas de treinta mujeres que 

nacieron entre 1870-1950” 

Diari de Tarragona  13 de maig de 2016, (p.10) 

 

Carina Filella, “El Museu d’art Modern de Tarragona reivindica l’obra de 30 

dones artistes. Una exposició i un llibre recuperen les pintores de finals del 

segle XIX i la primera meitat del XX” 

El Punt Avui 16 de maig de 2016 

 
Redacció, una exposició al Museu d’Art Modern reivindica l’obra de 30 

pintores tarragonines” 

El Matí de Tarragona Ràdio, www.tarragonaradio.cat 13 de maig de 

2016 

 

Redacció, “Opus Dadà de Rosselló, Escoda i Izquierdo al MAMT. El Museu 

d’Art Modern de Tarragona acollirà els dies 21 i 25 de maig el documental i la 

plaquette Opus Dadà” 

www.bonart.cat(actual/opus-dada 17 de maig de 2016 12:10 

 

Redacció, “Sis artistes vallenques en una exposició al Museu d’Art Modern de 

la Diputació” 

www.elvallenc.cat 18 de maig de 2016 12:18 
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Redacció, “El paisatge serà el tema central del Dia Internacional i la Nit 

Europea dels Museus” 

Tarragona21 diari digital.tarragona21 18 de maig de 2016 12:20 

 

Redacció, “El paisatge és la temàtica principal del Dia dels Museus. El MNAT i 

el MAMT han organitzat diverses activitats per la ciutadania” 

DiariMés 18 de maig de 2016 (p. 02) 

 

Redacció, “Visita el MAMT sense sortir de casa. El projecte Google Art Project, 

integrat al Google Street View, permet passejar-se pel museu i conèixer-ne 

amb tot luxe de detalls les seves obres d’art més representatives. Aquest 

servei s’ha estrenat aquest dimecres dia 18, coincidint amb la celebració del 

Dia dels Museus.” 

Notícies tgn www.noticiestgn.cat 19 de maig de 2016 12:08 

 

Redacció, “El Museu d’Art Modern, a Google Street View” 

Tarragona ràdio www.tarragonaradio.cat 19 de maig de 2016 12:09 

 

Redacció, Google Sreet View permet visitar el Museu d’Art Modern de tgn 

sense sortir de casa” 

www.circdeTarragona.com 19 de maig de 2016 12:10 

 

Redacció, “Dotze museus catalans incorporen les seves col·leccions a Google 

Art Project. Ja es poden trobar1221 noves obres, 165 gigafotos, 18 

exposicions i 10 vistes virtuals d’arreu de Catalunta a la plataforma en línia.” 

www.sapiens.cat 19 de maig de 2016 12:11 

 

Alba Nebot Donés, “Més d’un miler de persones visiten els museus el Dia 

Internacional. El dissabte se celebra la tercera edició de la Nit dels Museus” 

Diarimés 19 de maig de 2016 (p. 07) 
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Redacció, “Programa Hibridacions i Contextos per L’ACVIC. La iniciativa ha 

crescut els últims anys i ara ja són gairebé una trentena els centres i les 

escoles i facultats que hi participen després de la incorporació aquesta edició 

de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, el Museu d’Art Modern de Tarragona, 

l’Institut Celestí Bellera i el MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona” 

www.bonart.cat Notícies Vic. 7 de juny de 2016 08:02 

 

Redacció, “Reconocimiento. La directora del MAMT es nombrada académica. 

Rosa M. Ricomà ha sido nombrada nueva académica de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, la institución más importante del Estado en el 

ámbito del arte.” 

Diari de Tarragona, 9 de juny de 2016 (p.12) 

 

Redacció, “La directora del MAMT, nova acadèmica de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando” 

http://diaridigital.tarragona21.com 10 de juny de 2016 12:22 

 

Redacció, La Riuada visita el Museu d’art Modern de Tarragona i le sobres 

dels escultors morencs que hi ha a la ciutat” 

La Riuada, revista d’informació cultural, Núm.  37 2a època. Gener 

de 2016. Móra d’Ebre (p. 57) 

 

Redacció, “La directora del MAMT, nova acadèmica de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando” 

Diaridigital.tarragona21.com 10/06/2016 12:22 
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Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Art en femení” Plural Femení, amb  aquest lema 

des del Museu d’Art Modern de Tarragona hem anat construint una 

programació per tal de commemorar el 40è aniversari de la seva creació per 

part de la Diputació de Tarragona. L’exposició. Es pot visitar fins al 26 de juny 

al Museu d’Art Modern. 

Diari de Tarragona. Patrimoni transferit  19 de juny de 2016 (p.17) 

 
Redacció, “Un llibre d’Antonio Salcedo reivindica l’obra de 30 dones artistes de 

les comarques de Tarragona. Un estudi rigorós i detallat sobre els dones de 

les comarques de Tarragona que han treballat les arts és el contingut del 

llibre “Plural femení: dones artistes a les comarques de Tarragona.” 

URV Digital 22 juny de 2016 

 
Redacció, “Un llibre del professor Antoni Salcedo reivindica l’obra de 30 dones 

artistes de les comarques de Tarragona. El mateix professor comissaria una 

exposició al Museu d’Art Modern de Tarragona” 

Lo Campus  URV Diari 23 juny de 2016 

 

Redacció, Antonio Salcedo recull en un volum el treball  de 30 dones artistes 

de les comarques de Tarragona” 

Portal Nou Periòdic de Valls, elportalnoublogspot.com 23 juny de 

2016 10:19 

 

Redacció, Un llibre del professor Antonio Salcedo reivindica l’obra de 30 

artistes de les comarques de Tarragona. Un estudi sobre els dones de les 

comarques de Tarragona que han treballat les arts és el contingut del nou 

llibre “Plural femení: dones artistes a les comarques de Tarragona. El repte 

1870-1950 del professor d’història de l’Art de la universitat Rovira i Virgili, 

Antonio Salcedo. El mateix El mateix professor comissaria una exposició al 

Museu d’Art Modern de Tarragona”. 

locampusdiari.com 27 juny de 2016 11:48 
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Redacció, ”El llibre Plural Femení es presenta al MAMT” El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acollirà avui, a dos quarts de 

vuit del vespre, la presentació del llibre Plural femení: Dones artistes a les 

comarques de Tarragona. La Consolidació (1951-1975) i l’exposició 

homònima. 

Més Tarragona 14 de juliol de 2016 

 
Redacció, “Art. Una mostra reivindica l’art fet per dones. Tarragona, del 14 de 

juliol al 26 d’agost. 

Ara.cat 15 de juliol de 2016 

 

Redacció, “Dones artistes de les comarques de Tarragona. Tercera exposició 

de la sèrie Plural femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona, amb 

el títol La consolidació (1951-1975). Parlar de dones artistes és parlar de 

desconeixement, recerca, reivindicació. La mostra ena apropa a la creació de 

dones de les comarques de Tarragona nascudes entre 1951 i el a1975. Dones 

que, per la generació a la qual pertanyen, han tingut més possibilitats 

d’accedir al món de l’art.” 

El Punt Avui Catalunya 15 de juliol de 2016 

 
Redacció, “Una veintena de dones artistes de Tarragona i le Terres de l’Ebre 

exposaran les seves obres al MAMT”. 

Tarragona Ràdio 15 de juliol de 2016   

 
Redacció, “El Museu d’art Modern dedica una exposició a dones artistes del 

territori. La mostra i el llibre que recull una part de la seva obra, ‘plural 

femení’. Dones artistes a les comarques de Tarragona. La consolidació, 1951-

1975 s’ha presentat, aquest dijous, 14 de juliol, al Museu d’art Modern. La 

presentació de l’exposició ha anat a càrrec del president de la Diputació, 

Josep Poblet, acompanyat del director dels serveis territorials de Cultura de la 

Generalitat, Jordi Agràs, del comissari de la mostra i autor del llibre, Antonio 

Salcedo, i de la directora del museu, Rosa M. Ricomà.” 
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Reus Digital. Cat 15 de juliol de 2016 

 

Redacció, El MNAT exposa obres de 21 autores del territori nascudes entre 

1951 i 1975. Aquestes obres corresponen a autores del camp de Tarragona i 

les Terres de l’Ebre, Després de l’exposició al Museu d’art Modern de la 

Diputació de Tarragona protagonitzada per dones pintores nascudes entre 

1870 i 1950, arriba ara el torn de una nova fornada d’artistes que han deixat 

la seva empremta al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Es tracta de 21 

autores nascudes entre 1951 i 1975, dones que, per l’època a la que 

pertanyen, han tingut més possibilitats d’accedir al món de l’art que les seves 

predecessores. La mostra i el llibre que n’aplega una part de la seva obra rep 

el nom de ‘Plural femení’’. Dones artistes a les comarques de Tarragona. La 

consolidació 1951-1975”. 

Infocamp 15 de juliol de 2016 

 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona dedica una exposició a dones 

artistes del territori. La mostra i el llibre que recull una part de la seva obra, 

‘plural femení’. Dones artistes a les comarques de Tarragona. La consolidació, 

1951-1975 s’ha presentat, aquest dijous, 14 de juliol, al Museu d’art Modern. 

La presentació de l’exposició ha anat a càrrec del president de la Diputació, 

Josep Poblet, acompanyat del director dels serveis territorials de Cultura de la 

Generalitat, Jordi Agràs, del comissari de la mostra i autor del llibre, Antonio 

Salcedo, i de la directora del museu, Rosa M. Ricomà.” 

Tarragona 21 16 de juliol de 2016 
 

Redacció, “Un altra mostra de dones artistes al Museu d’art Modern. El museu 

tarragoní exposa l’obra de 21 pintores de Tarragona i l’Ebre nascudes entre 

els anys 1951-1975” 

El Punt Avui  18 de juliol de 2016 (p.21) 
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Redacció, “Creadores vallenques de mitjans del segle XX protagonitzen una 

exposició al Museu tarragoní.” 

Elportalnou.blogspot.com 18 de juliol de 2016 14:42 

 

Redacció, Anunci Plural femení, Dones artistes a les comarques de Tarragona. 

La consolidació 1951-1975. Del 14 de juliol al 28 d’agost de 2016. 

Plural Femení, Dones artistes a les comarques de Tarragona. Fotografia i 

audiovisual. Del 15 de setembre al 30 d’octubre de 2016. 

Bonart,  núm, 175 agost setembre, octubre  de 2016 (p. ) 

 

Mercè Alsina, “Salcedo obre la porta del diable (1). 

 El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa el projecte Plural Femení. Dones 

artistes a les comarques de Tarragona. Aquesta iniciativa reuneix artistes i 

obres de diferents registres i tècniques. Es tracta d’una sèrie d’exposicions 

comissariades per Antonio Salcedo (2) que acaba de publicar l’estudi que 

dóna títol al projecte. Amb aquesta proposta el Museu d’Art Modern de la 

Diputació de Tarragona celebra el 40è aniversari amb la reivindicació del 

paper de les dones artistes al territori i fent visible les produccions de desenes 

de dones que en total cobreixen més d’un segle d’activitat artística, que han 

estat considerades marginals i en conseqüència poc o gens estudiades. 

El plantejament s’allunya del dualisme dona/home  per explorar el pluralisme 

de les pràctiques, les tècniques i els llenguatges emprats per les creadores de 

les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. També defuig el 

concepte de dona total per moure’s entre les diferències d’aquests camins 

exploratoris diversos que representen les dones de tantes generacions.” 

Bonart,  núm, 175 agost setembre, octubre de 2016 (p. 054) 
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Rosa M. Ricomà Vallhonrat. “Maginet Pelacanyes: La memòria d’un infant. La 

figura, el dia de la seva inauguració, el 16 d’agost de 1959. A la Plaça 

Imperial acompanyat del Manneken-Pis. En la seva actual ubicació, sense el 

colom a la mà” 

Diari de Tarragona (Patrimoni transferit)  31 juliol de 2016 (p. 08) 

 

 

Redacció, “Unes vint artistes protagonitzen una exposició al Museu d’Art 

Modern de Tarragona.  Entre les artistes que formen part d’aquesta exposició 

i del llibre Plural Femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona, La 

consolidació, 1951-1975, cal destacar la tortosina Pilar Lanau (1967) i Núria 

Fernández Estopà (Flix, 1956)”. 

La Veu de l’Ebre 22 de juliol de 2016 

 
Redacció, “Prohibido permitir. Una  nueva exposición ha llegado al Museu 

d’Art Modern de Tarragona y esta es la estampa que se puede ver desde el 

exterior del edificio. Quizá parezca exagerado, pero lo cierto  es que muchas 

de estas prohibiciones forman parte de algunas ordenanzas municipales. 

(Exposició Femeni Plural. La Consolidació. Obra de Montserrat Cortadellas, 

banderoles al balcó.) 

Diari de Tarragona. Con otros ojos. 29 agost 2016 (p. 25) 

 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat. “Josep Nogué Massó (santa Coloma de Queral, 

1880 – Huelva, 1973. Una visió de Tarragona. Retratista. A banda de dirigir 

l’escola d’arts i Oficis de Jaén, va retratar la societat civil”. 

Diari de Tarragona (Patrimoni transferit)  4 setembre de 2016 (p. 

10) 

 
Redacció, “El MAMT s’aboca en l’art femení de les nostres terres. El Museu 

d’Art Modern (MAMT) de la Diputació ha obert aquest dijous al vespre  una 

nova exposició d’art creat per commemorar els 40 anys d’aquest espai 

cultural. Es tracta de la mostra Plural femení. Fotografia-Audiovisual, amb 

obres de Rosa Arqués, Esperança Cobo, Andrea Eidenhammer, Raquel Friera, 
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Sílvia Itrurria, Vanessa Pey, Marta Richardson, Montse Riera, Cristina Serra, 

Alba Sotorra i Maria Veses Ferrer.” 

Diari Digital Tarragona 21 - 15 de setembre de 2016  

 
Redacció,”Once mujeres de Camp de Tarragona conmemoran el 40 

aniversario del MAMT. La muestra titulada Plural Femení, fotografia-

audiovisual, cuenta con obras de Roser Arqués, Esperança Cobo, Andrea 

Eidenhammer, Raquel Friera, Sílvia Itrurria, Vanessa Pey, Marta Richardson, 

Montse Riera, Cristina Serra, Alba Sotorra i Maria Veses Ferrer.” 

Diari de Tarragona, 17 de setembre de 2016 (p. 57) 

 

Redacció, “ Onze dones artistes mostres la seva obra al MAMT.  

E Museu d’Art Modern (MAMT) de la Diputació ha obert aquest dijous al 

vespre  una nova exposició d’art creat per commemorar els 40 anys d’aquest 

espai cultural. Es tracta de la mostra Plural femení. Fotografia-Audiovisual, 

amb obres de Rosa Arqués, Esperança Cobo, Andrea Eidenhammer, Raquel 

Friera, Sílvia Itrurria, Vanessa Pey, Marta Richardson, Montse Riera, Cristina 

Serra, Alba Sotorra i Maria Veses Ferrer. L’obra del conjunt de les autores 

esdevé un ventall força representatiu de la realitat de la fotografia i el vídeo a 

les comarques de Tarragona”. 

Camp d’esports. El diari esportiu del Camp de Tarragona. 

19/09/2016 11:55 

 

Agenda, “Exposició Plural Femení Fotografia Audiovisual, parlar de dones 

artistes és parlar de desconeixement, de recerca, de reivindicació. En aquesta 

mostra presentem 11 creadores, que integren un ampli ventall de la realitat 

de la fotografia i el vídeo a es comarques de Tarragona.”       

NotíciesTGN  - 21 de setembre de 2016 (p. 17) 

 

Anunci:  Plural Femení. Exposició al MAMT Dones artistes a les comarques de 

Tarragona” Fotografia-audiovisual” Fins el 30 d’octubre 

NotíciesTGN  - 21 de setembre de 2016 (p. 13) 
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Redacció, “Fins el 30 d’octubre. Lloc: Museu d’art Modern TGN Exposició: 

“Plural Femení”. Fotografia Audiovisual” 

Parlar de dones artistes és parlar de desconeixement, de recerca, de 

reivindicació. En aquesta mostra presentem 11 dones, 11 fotògrafes, 11 

creadores, que integren un ampli ventall de la realitat de la fotografia i el 

vídeo a les comarques de Tarragona”. 

Notícies TGN – 28 de setembre de 2016 (p. 11) 

 

Agenda, “Plural Femení. Museu d’Art Modern. La mostra comissariada per 

Antonio Salcedo Miliani, mostra obre de Roser Arqués, Esperança Cobo, 

Andrea Eidenhammer, Raquel Friera, Sílvia Itrurria, Vanessa Pey, Marta 

Richardson, Montse Riera, Cristina Serra, Alba Sotorra i Maria Veses Ferrer.” 

Diari de Tarragona, 5 d’octubre de 2016 (p. 52) 

 

 

Rosa M. Ricomà, “...paisatges particulars. Gonzalo Líndin (Oviedo, 1920-

Tarragona, 1999). El paisatge és una de les temàtiques recurrents a la 

historia de l’art; això, però, no vol dir que no hagi evolucionat amb el pas del 

temps. Des dels primers paisatges que podem trobar, per exemple, a pintures 

murals del Museu Nacional Arqueològic fins als més recents que podem veure 

al Museu d’art Modern, tots dos a la ciutat de Tarragona, podem recòrrer un 

llarg camí per aquesta ciutat bimil·lenària...” 

 Diari de Tarragona (Patrimoni transferit) 16 octubre de 2016 (p. 10) 

 
Redacció, “Arriba la 6a edició del Festival Internacional SCAN Tarragona” 

La ciutat de Tarragona, 2a quinzena d’octubre de 2016 (p. 05) 

 

Redacció, “Alumnios de Infantil y Primaria exponen en el Museu d’Art Modern. 

Son obras ganadoras del concurso “Ets un artista...i exposes al MAMT”, en el 

que participaron 5000 niños de la provincia” 

Diari de Tarragona, 6 de novembre de 2016 (p.07) 
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Redacció, “L’escola Cèlia Artiga obté el primer premi d’un concurs del Museu 

d’Art Modern de Tarragona. L’escola Cèlia Artiga de Reus està de celebració. 

El Museu d’Art Modern, gestionat per la Diputació, ha atorgat el primer premi 

a l’obra que realitzaren els alumnes que al curs passat van cursar cinquè de 

Primària, en el marc del concurs artístic “Ets un artista...i exposes al MAMT”, 

Calendari 2017”. També els nens i nenes que van cursar primer i segon han 

estat seleccionades per il·lustrar el Calendari 2017 del MAMT” 

Reusdigital.cat 10 novembre de 2016 

 

Redacció, “ets un artista...i exposes al MAMT.Calendari...La Diputació de 

Tarragona va acordar l’octubre del 2011 la realització d’una nova activitat 

vinculada al MAMT Pedagògic. Ets un artista...i exposes al MAMT. Calendari..., 

en el marc del programa pedagògic: Treballem amb l’art.” 

Bonart,  núm, 176 novembre desembre 2016 i gener de 2017 (p. 

077) 

 

Anunci Plural Femení Dones artistes a les comarques de Tarragona 

L’emergència 1976-1990. Del 17 de novembre al 15 de gener de 2017 

Bonart,  núm, 176 novembre desembre 2016 i gener de 2017 (p. 

027) 

 

Josep Cartanyà/Infocamp “Noves generacions de dones artistes al MAMT. 

Plural Femení presetna una  mostra d’artistes nascudes entre le 1976 i el 

1990. L’emergència (1976-1990), que es podrà visitar al Museu fins el 15 de 

gener de 2017. aquesta és la darrera mostra col·lectiva dedicada a les Dones 

artistes del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre forma part d’un seguit 

d’exposicions que s’han programat enguany per commemorar els quaranta 

anys del MAMT.” 

El Punt/Avui 17 de novembre de  2016 (p. 026) 
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Redacció, “El MAMT dóna veu a les artistes del Camp. Vuit artistes joves en 

procés de consolidació, però no per això la seva obra és menys valuosa o 

important. Amb aquest raonament com a premissa, el Museu d’Art Modern de 

la Diputació de Tarragona (MAMT) presenta “Plural Femení, dones artistes de 

les comarques de Tarragona. L’emergència (1976-1990)” Una exposició 

comissariada per l’historiador d’art Antonio Salcedo i amb la qual continuen 

els actes commemoratius del 40è aniversari d’aquest espai expositiu i cultural. 

El Vallenc, 18 de novembre de 2016 (p. 041) 

 

Redacció, “La pluralitat de l’art vista a través de les obres de vuit dones 

tarragonines. El Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona acull una 

exposició on les protagonistes són vuit artistes nascudes entre el 1976 i 

1990.” 

Diari Més. 17 de novembre de 2016 (p.0) 

 

Redacció, “Noves generacions de dones artistes al MAMT. Plural Femení 

presetna una mostra d’artistes nascudes entre el 1976 i1990, la darrera del 

cicle.” 

InfoCamp de Tarragona 

www.infocamp.cat/cultura-i-patrimoni/item/9220-noves-gen... 

18/11/2016 09:41 

 

Norián Muñoz, “Ellas pisan fuerte en el museo. Ocho mujeres artistas 

protagonizan la última entrega de Pliral Femení, una exposición que da una 

idea de lo que se cuece en el panorama artístico tarraconense. Buscando su 

espacio. Cuenta Salcedo que viendo las creaciones de estas mujeres se ven 

lejanos los tiempos de las precursoras (la investigación arranca en 1870). Se 

trataba, en general, de mujeres con muchas dificultades para dedicarse a la 

creación. Pintaban cuando los hijos habían crecido y algunas tenían que ir a 

clases acompañadas del marido. Abundaba al pintura tradicional. La siguiente 

generación que estudió Salcedo abarcó las nacidas entre 1950 y 1975. aquí 

ya se cuentan más mujeres con estudios, y en general, trabajan a tono con 
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los movimientos artísticos de su época. Eso sí, ellas no siempre lo tenían fácil, 

apunta. En el intermedio hubo una muestra para ocuparse sólo del vídeo y de 

la fotografía hasta llegar a esta cuarta y última exposición. Aunque el 

comisario opina que las obras de arte, una vez salen del taller del artista, 

hablan por sí solas, independientemente de quién las creó es hombre o 

mujer, la deuda con las artistas sigue in saldar. La muestra está, dice, en que 

ellas todavía no están representadas en los museos como corresponde.” 

Diari de  Tarragona, 20 novembre de 2016 (p.07) 

 

Redacció, “Dones artistes a les comarques de Tarragona. Fotografía i 

audiovisual. Comissari: Antonio Salcedo. Museu d’Art Modern de la Diputació 

de Tarragona. Del 15 de setiembre al 30 d’octubre de 2016. Afirma Antonio 

Salcedo que parlar de dones artistes és parlar de desconeixement, de recerca 

i de reivindicació.” 

Artiga, revista d’art i pensament contemporani  

núm 29 d’Abril 2016 (p. 05) 

 

Anunci de Plural Femení, Dones artistes a les comarques de Tarragona. 

Fotografia. Audiovisual /  L’emergència. 1976-1990 

Artiga, revista d’art i pensament contemporani  

núm 29 d’Abril 2016 (p. 05) 

 

Redacció, “Una nova exposició commemorativa dels 40 anys del MAMT dóna 

veu a dones artistes de les Terres de l’Ebre. Vuit artistes joves en procés  

consolidació, però per això la seva obra menys valuosa o important. Amb 

aquest raonament com a premissa, el Museu d’Art Modern de la Diputació de 

Tarragona (MAMT) presenta Plural Femení, Dones artistes de les comarques 

de Tarragona. L’emergència (1976-1990). 

ebredigital.cat  

www.ebredigital.cat/cultura/2095-una-nova-exposicio-

com...22/11/2016 12:20 
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Redacció, “El MAMT presenta un llibre sobre 40 anys d’art i lletres” 

El Punt Avui 27 de novembre de 2016 (p.23) 

 

Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Art a l’abast de les escoles. L’exposició. La 

mostra es podrà veure fins al dia 15 de gener al Museu d’Art Modern. Les 

obres han estat realitzades per diferents escoles i centres educatius de la 

demarcació” 

Diari de Tarragona, Patrimoni transferir, 27 de novembre de 2016 

(p.22) 

 

Redacció, “40 anys d’art i lletres. El llibre “40 anys art i Lletres. Una visió 

literària de 40 anys de creació artística. Es va presentar ahir al MAMT” 

www.InfoCamp de Tarragona.cat 19/11/2016 12:13  

 

Marc Busquets, “Dones d’art a Tarragona. El Museu d’Art Modern celebra els 

seu 40è aniversari amb diverses exposicions centrades en l’obra d’artistes 

femenines. 

http://surtdecasa.cat 28/11/2016 08:01 

 

Redacció, “Un llibre mostra el diàleg entre art i literatura. El Museu d’Art 

Modern de la Diputació de Tarragona va acollir la presentació del llibre “40 

anys art i Lletres. Una visió literària de creació artística. Es tracta d’un treball 

que mostra el diàleg entre art i literatura, en que 40 escriptors descriuen de 

manera molt diversa una obra d’art.” 

www.diarimes.com 29 novembre de 2016 12:12 

 

 

Xavier Filella, Dues apostes per l’art contemporani. Per tal de commemorar els 

quaranta anys del Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona s’ha 

editat el llibre 40 Art i Lletres. Una visió literària de 40 anys de creació 

artística (1976-2016), coeditat per la Diputació i Viena Editors en el que 

quaranta artistes i uns altres tants escriptors vinculen art i escriptura.  
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Htpp://reusdigital.cat 2/12/2016 12:49 

 

Redacció, “ Auditori 1.2 Entrevista a R.Ricomà i a.Salcedo. Foto Tac12. 

Aquesta setmana Auditori 1.2 fa una aturada al Museu d’art Modern de 

Tarragona coincidint amb la cloenda dels actes  de commemoració dels 40 

anys d’història de la institució.” 

Diari de Tarragona, 8 de desembre de 2016 (p.63) 

 

Redacció, “Un nou llibre del Museu d’Art Modern de Tarragona uneix art i 

literatura. . amb motiu del 40è aniversari del Museu d’Art Modern de 

Tarragona, la Diputació i el Museu han editat el llibre 40 art i Lletres. Una 

visió literària de 40 anys de creació artística.” 

www.presscliping.com 9/12/2016 12:51 

 

Josep M. Rosselló, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 

celebra el seu 40è aniversari amb una sèrie d’exposicions dedicades a obres 

creades per dones: hi ha hagut quatre mostres aquest any i en resta una per 

l’any vinent. Plural Femení. Dones artistes de les comarques de Tarragona és 

el nom genèric de la sèrie d’exposicions al Museu.” 

Diari de Tarragona, Pas de Zebra - 22 de desembre de 2016. (p.11) 

 

 


