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PREMSA 2017 
El MAMT als mitjans de comunicació. ANY 2017 
 
 
Redacció,  “Varios alumnos de TGN exponen en el MAMT. Hasta el 15 d enero, el Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MMT) acoge la exposición “ets un artista...i 
exposes al MAMT. Calendari 2017. Se trata de una muestra que incluye los trabajos 
ganadores elaborados por los alumnos de infantil i primaria de la demarcación que 
participaron, durante el curso pasado 2015-2016, en el programa pedagógico Treballem amb 
l’Art, vinculado al MAMTPedagògic.”  
Diari de Tarragona, Vida social. 4 de gener de 2017  (p. 49) 
 
Redacció, “Finalitza la mostra Plural femení. Aquest diumenge, 15 de gener, finalitza 
l’exposició col·lectiva Plural Femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona. 
L’emergència 1976-1990. Al Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona. Aquesta és la 
darrera mostra col·lectiva dedicada  les dones artistes a les comarques de Tarragona.” 
Diari de Tarragona, 11 gener de 2017 (p. 53) 
 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Innovació pedagògica (1935-1938). El Taller-Escola de Pintura i 
Escultura de la Generalitat de Catalunya a TGN. Enguany es commemora el 80è aniversari 
de l’inici de la Guerra Civil Espanyol. No cal dir que aquest conflicte, com tots els que han 
assolit i assoleixen el món, suposa, en primer lloc, una pèrdua de vides humanes 
irreemplaçables, però també la desesperació de projectes importants per al la societat, que 
de vegades no es recuperen...”” 
Diari de Tarragona. Patrimoni Transferit. 25 de set embre de 2016 (p. 013) 
 
Redacció, “Plural femení. El Diàleg es pot visitar fins el 5 de març. Els móns artístics de 
Felícia Fuster i Mercè Modol dialoguen en l’exposiicó de clausura dels quaranta anys del 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
El Vallenc www.pressclipping.com  27/01/2017 14:23 
 
Redacció, “Los mundos artísticos de Felícia Fuster y Mercè Modol se cruzan en el Museo de 
Arte Moderno de la Diputación.  
En este caso las escogidas son la pintora, petisa y traductora Felícia Fuster (Barcelona, 1921 
– París, 2012) y la ceramista y pintora Mercè Modol (Terraza, 1934). El presidente de la 
Diputación de Tarragona, Josep Poblet, presidió este miércoles la inauguración de la muestra 
Plural femení. 
El diálogo, junto con Mercè Modol; el comisario de la exposición, Antonio Salcedo; la 
directora del Museo, Rosa Ricomà, y la presidenta de la Fundación Felícia Fuster, Enrica 
Mata. Han asistido al acto, asimismo, el diputado de Cultura de la Diputación, Joan Olivella; 
el diputado de la Diputación Jordi Cartanyà; el concejal de Cultura de lAjuntament de Valls, 
Marc Ayala, y el director del Museo de Valls, Jordi Paris. La inauguración ha reunido a 
numeroso publico. 
Diari més www.diarimes.com  27/01/2017 14:15 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona tanca els actes 
commemoratius del 40è aniversari amb la darrera de les exposicions del cicle 'Plural femení', 
protagonitzat per dones creadores vinculades al Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre. 
En aquest cas, les escollides són la pintora, poetessa i traductora Felícia Fuster i la ceramista 
i pintora Mercè Modol. Felícia Fuster va crear la seva obra a París mentre que Mercè Modol 
ho ha fet a Valls, on hi resideix des que tenia 10 anys. 
En la mostra del MAMT, les obres de totes dues artistes protagonitzen un diàleg imaginari, 
malgrat que elles no es van arribar a conèixer. Un diàleg entre dues creadores que han viscut 
experiències molt diferents: una en una població de l'interior del país i l'altra en un dels 
centres de creació artística més importants del món, però mantenint la relació amb 
Catalunya. Pintura, escultura, gravats, ceràmica, instal·lacions, integren aquesta mostra, amb 
camins que se separen i a la vegada s'entrecreuen. L'exposició es pot visitar fins al 5 de 
març.” Portal Nou http://elportalnou.blospot.com.es  27/01/2017 14:16 
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Redacció, “Plural Femení. El diàleg pone el broche al 40 cumpleaños del Museu d’Art 
Modern. La exposición de podrá visitar hasta el 5 de marzo. La exposición titulada Plural 
femení. El diàleg. Dos mujeres vinculadas al Camp de Tarragona y a las Terres de l’Ebre son 
las autoras de una exposición que recrea un diálogo imaginario entre ambos. Las artistas son 
la pintora, poetisa, Felícia Fuster (Barcelona, 1921-Paris, 2012) y la ceramista y pintora 
Mercè Modol (Terrassa, 1934). En la muestra que puede verse en el MAMT, las obras de las 
dos artistas protagonizan un diálogo imaginario, aunque ellas nunca se conocieron.” Diari de 
Tarragona, www.pressclipping.com 30/01/2017  12:14 
 
Redacció, “Entre dones. La Diputación de Tarragona tanca el cicle Plural Femení del Museu 
d’Art Modern de la província. Plural Femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona és 
el cicle que organitza la Diputació de la província amb motiu del 40è aniversari del Museu 
d’Art Modern. Aquest seguit d’exposicions clou amb la mostra El diàleg. Felícia Fuster/Mercè 
Modol, que ha comissariat Antonio Salcedo Miliani i que es podrà visitar fins el 25 de març” 
Es tracta d'una conversa entre l'obra de dues dones que van fer de l'art la seva existència. 
Tot i que es van moure en ambients molt diversos, de totes dues en destaca la seva 
interdisciplinarietat, la recerca de nous materials i nous llenguatges d'expressió. Felícia 
Fuster va estudiar a l'escola Massana i, més endavant, va fer la carrera de Belles Arts. Es va 
instal·lar a París el 1951, on va treballar en un taller de vidre i, més endavant, fent classes de 
castellà. No va ser fins que va tenir un bon suport econòmic, que va poder dedicar-se 
plenament a la seva gran passió, la pintura. Mercè Modol va estudiar a l'Escola d'Art de 
Tarragona. Recorda que des de ben petita ja li agradava dibuixa i pintar, però havia d'ajudar 
la mare amb la feina de brodadora. Ha treballat fent ceràmica comercial i paral·lelament ha 
impartit classes a l'Escola d'Art de Valls. Sempre ha seguit la literatura de ben a prop, és la 
dona del poeta Gabriel Guasch, i no ha deixat mai de produir lliurement el seu art. 
El diàleg és una simbiosi de l'art de dues dones que destaquen per la seva valentia i amor a 
la llibertat, dos estils que conflueixen en concepte. L'expressió de la realitat, de les emocions, 
de la vida a través de l'art. Pintura, escultura, gravat, ceràmica i instal·lacions coincideixen en 
aquest tancament del cicle en honor a les dones artistes de les comarques de Tarragona. En 
veiem un tast de 14 obres. 
http://www.catorze.cat/noticia/5373/entre/dones 
Cultura Viva14 Catorze 24 de maig de 2017  
 
Anunci, “Plural Femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona. El diàleg. Felícia 
Fuster/Mercè Modol. Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Del 26 de gener al 5 
de març de 2017” 
Bonart cutural, núm. 177 febrer, març, abril 2017 ( p. 016) 
 
Conxita Oliver, “Pere Català Pic: patrimoni i avantguarda. Museu d’Art Modern de Tarragona. 
Del 16 de març al 30 d’abril de 2017. Pere Català Pic tant pels seu caràcter polifacètic com 
per la seva actitud trencadora, experimental i inconformista va ser un dels creadors i teòrics 
dels nous conceptes fotogràfics. El seu pensament va quedar materialitzat en nombrosos 
articles i assajos, tot recollint el llegat de Man Ray, i també l’experiència dadaista. Entenia la 
fotografia com una eina al servei de la comunicació, un fet que el va portar a estudiar i a 
posar en practica els mecanismes de la percepció i els efectes de la imatge sobre els 
emocions i les sensacions. Quant a la seva obra creativa, va realitzar fotomuntatges de ressò 
surrealista, com ara “un assaig de visió simultània”; amb les seves paraules, però, van ser les 
composicions cosntructivistes les que més van atreure’l: superposava espais, aplica 
multiplicitat de perspectives i de línies diagonals que provoquen un efecte de gran dinamisme 
i moviment; igualment, la projecció d’ombres molt forçades potencia la forma visual de les 
imatges. 
L’exposició que presenta el Museu d’art Modern de Tarragona comissariada per Pablo Giori, 
repassa cronològicament les seves principals etapes i fa un especial èmfasi en la seva 
obsessió pe la modernitat, però també en la seva tasca com a intel·lectual autodidacta. 
Bonart cutural, núm. 177 febrer, març, abril 2017 ( p. 056) 
 
Redacció,”El MAMT de Tarragona publica un llibre dels 40 anys i exposa “El diàleg Felícia 
Fuster/Mercè Modol” , del projecte Plural Femení. 
40 anys art i lletres. Una visió literària de 40 anys de creació artística (1976-2016) és el títol 
del llibre publicat pel MAMT amb motiu del seu 40è aniversari. Presenten l’obra de 40 artistes 
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que inspiren la creació literària de 40 escriptors i poetes. Rosa M. Ricomà, directora del 
museu, ha escrit al llibre “Per commemorar els 40 anys del museu hem volgut crear un joc 
numèric en el què el nombre 40 ens servís d’excusa per seleccionar l’obra de 40 artistes 
realitzada en els 40 anys de vida del museu, pertanyent a les col·leccions patrimonials de la 
Diputació que es conserven al MAMT. A més hem volgut que aquest projecte anés mes enllà 
de la contemplació de les obres d’art de 40 escriptors de territori que aportessin noves 
lectures de nostres quadres, dibuixos i pintures” 
Del 26 de gener al 5 de març, el MAMT de Tarragona exposa la darrera mostra del projecte 
Plural Femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona, que ha comissariat Antonio 
Salcedo. El diàleg Felícia Fuster/Mercè Modol.” 
Bonart cutural, núm. 177 febrer, març, abril 2017 ( p. 078) 
 
Anunci, “Exposició al MAMT. Plural Femení. Dones artistes al es comarques de Tarragona. 
El diàleg. Felícia Fuster/Mercè Modol. Fins el 5 de març” 
Diari de Tarragona, 11 febrer de 2017 (p. 11) 
 
Redacció, Plural femení. El diàleg. 11:00 Museu d’Art Modern. El Museu d’art Modern de la 
Diputació de Tarragona tanca els actes commemoratius del 40è aniversari amb la darrera de 
les exposicions del cicle Plural femení. En aquest cas, les escollides són la pintora, poetessa 
i traductora Felícia Fuster (Barcelona, 1921-París, 2012) i la ceramista i pintora  Mercè Modol 
(Terrassa, 1934). Horari: de dimarts a divendres, de 10 a 20h;dissabtes de 10 a 15h i de 15 a 
20h, i diumenges i festius d’11 a 14h. 
Diari de Tarragona. Agenda para hoy 19 de febrer de  2017 (p.16) 
 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Aniversari. El Museu estpa fent un seguit d’exposicions amb 
motiu dels 40 anys. Una visió literària. El Museu d’art de la Diputació de Tarragona es va 
inaugurar el 14 de novembre de 1976. D’ença del març del 2016i fins el març de 2017 una 
sèrie d’exposicions i d’actes han servir per commemorar i compartir amb els nostres visitants 
l’efemèride. En un article anterior ja vam parlar del seguit d’exposicions que sota el títol 
“Plural femení” han servit per posar en valor la creativitat de les dones artistes del nostre 
territori, nascudes d’ença del 1870 fins als nostres dies. 
Avui volem presentar-vos un llibre singular que la Diputació de Tarragona, i e seu Museu 
d’art Modern, en coedició amb Viena edicions han publicar en el marc de la col·lecció de 
llibres d’art Tamarit iniciada el 1991. 
Així, doncs,, per commemorar els 40 anys d’existència d’aquest Museu, vam crear un joc 
numèric en el què el nombre 40 en servís d’excusa per seleccionar l’obra pertanyent a les 
col·leccions patrimonials de la Diputació que es conserven en aquest Museu de 40 artistes 
realitzada en els 40 anys de vida del Museu...” 
Diari de Tarragona. Patrimoni transferit. 19 de febrer de 2017 (p. 20) 
 
Redacció, L’exposició retrospectiva de Pere Català i Pic al MAMT. L’acte d’inauguració 
contarà amb una comptarà amb una conferència de l’historiad or Pablo Giori. 
www.infocamp.cat  14/03/2017 08:30 
 
Redacció, “La fotografia de Pere Català Pic a Tarragona. Una exposició al Museu d’art 
Modern recull l’obra del vallenc, autor del cèlebre cartell “Aixafem el feixisme”. 
http://reusdigita.cat  14/03/2017 08:31 
 
Josep Masdeu, Vicepresident de la Diputació de Tarr agona, “La Diputació de 
Tarragona, una institució en valors. La gran actitu d de la Diputació de TGN són els 
valors que sustenten la seva acció diària.” 
Diari de Tarragona, 14 de març de 2017 (p.29) 
 
Redacció, “L’obra més trencadora del fotògraf i publicista vallenc Pere Català Pic, al Museu 
d’art Modern. Conegut sobretot com autor del famós cartell “Aixafem el feixisme”, el fotògraf 
publicista Pere Català i Pic (Valls, 1889-Barcelona, 1971) va destacar també per la seva 
tècnica de fotomuntatge, que va començar a experimentar el 1929 i que li va permetre la 
normalitat, incorporar a la imatge una sensació de moviment i cridar l’atenció del públic. 
Tarragona21 16/03/2017 12:09 
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Redacció, L’exposició Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i avantguarda. Viatja de Valls a 
Tarragona. 
El diputat delegat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, inaugurarà aquest 
dijous, 16 de març, a les 7 de la tarda, l'exposició Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i 
avantguarda, al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. A l'acte hi seran presents 
la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà, i el comissari de l'exposició, Pablo Giori, qui una 
hora abans pronunciarà la conferència 'El fotomuntatge com a eina de combat: estètica, 
pedagogia i vendes'. 
La mostra arriba a Tarragona després d'haver passat per la Biblioteca Popular de Valls on 
s'ha pogut veure fins al 12 de març. La trajectòria del vallenc Pere Català i Pic, un dels 
fotògrafs catalans més importants, permet explicar la quotidianitat de l'ofici i alhora seguir de 
primera mà la història de Catalunya des de la perspectiva d'un self-made man. Fill d'una 
família humil, va deixar els estudis amb 12 anys per començar a treballar i al llarg de la seva 
vida va haver de reinventar-se fins a sis vegades. 
Català Pic és conegut sobretot com a fotògraf i com a autor del famós cartell 'Aixafem el 
feixisme', però també va treballar en un banc, va ser aprenent, pintor i retratista, pare, 
activista de la pàtria petita, fototècnic publicitari, articulista i professor del Seminari de 
Publicitat, creador del Comissariat de Propaganda i cap d'edicions, literat sense publicacions, 
fotògraf industrial i artístic, calçotaire, alguerista, sardanista, viatger incansable i, sobretot, 
amic dels amics. 
http://elportalnou.blogspot.com.es  16/03/2017 09:41 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona mostra kl’obra més 
trencadora del fotògraf i publicista vallenc Pere Català i Pic. Conegut sobretot com a autor del 
famós cartell “Aixafem el feixisme”, el fotògraf i publicista Pere Català i Pic (Valls, 1889 – 
Barcelona, 1971) va destacar també per la seva tècnica de fotomuntatge, que va començar a 
experimentar el 1929 i que li va permetre trencar la normalitat, incorporar a la imatge una 
sensació de moviment i cridar l’atenció del públic. Una mostra d’aquestes obres s’exposa ara 
al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), juntament amb altres 
fotografies de caire més convencional on Català i Pic retrata personatges —el president 
Macià, i ciutadans anònims de l’època—, esdeveniments històrics —com ara la visita del 
cardenal Vidal i Barraquer a Vimbodí, el 1928— i imatges de pobles i ciutats del Camp de 
Tarragona de principis de segle. L’exposició inclou material inèdit provinent del seu arxiu 
personal i, segons el comissari de la mostra, Pablo Giori, es tracta de la més gran duta a 
terme sobre Català i Pic en els darrers vint anys.L’exposició, titulada “Pere Català i Pic. 
Fotografia, patrimoni i avantguarda”, s’ha inaugurat aquest dijous, dia 16 de març, en un 
concorregut acte encapçalat per Joan Olivella, diputat delegat de Cultura de la Diputació; 
Albert Batet, alcalde de Valls; Pablo Giori, comissari de la mostra i biògraf de Català i Pic; 
Rafel Català, en representació de l’Arxiu Pere Català, i Rosa M. Ricomà, directora del MAMT. 
L’acte ha anat precedit de la conferència “El fotomuntatge com una eina de combat: estètica, 
pedagogia i vendes”, a càrrec de Pablo Giori. L’exposició es podrà visitar fins al 30 d’abril, i 
l’entrada és de franc, com també ho és la visita al MAMT (carrer de Santa Anna, 8, 
Tarragona). Pere Català i Pic va néixer a Valls el 1889, però de seguida es va instal·lar junt 
amb la seva mare a Barcelona. Una càmera guanyada en un sorteig li va permetre aficionar-
se a la fotografia, tot i que la seva formació va ser bàsicament autodidacta. Entre 1915 i 
1931, va decidir establir-se com a fotògraf a la seva ciutat natal, on hi va fer, a part de retrats, 
fotografia documental d’un ampli registre temàtic. Amb l’arribada de la República va anar-se’n 
un altre cop a Barcelona, i dedicar el seus esforços a la renovació de la fotografia publicitària. 
Durant la Guerra Civil, va posar el seu enginy al servei de la propaganda republicana 
ocupant-se del Comissariat de Propaganda de la Generalitat.ElVallenc.cat 17/03/2017 11:18 
 
Redacció, “Tarragona. Pere Cátala i Pic. 11:00 Museu d’Art Modern. L’exposició retrospectiva 
Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i avantguarda” 
Diari de Tarragona. Agenda para Hoy. 20 de març de 2017 (p.52) 
 
 
Redacció, L’obra del fotògraf i publicista Pere Català i Pic es podrà visitar de franc al MAMT.  
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix la possibilitat de gaudir 
de tres visites guiades de franc a l’exposixció.” 
Diarimés 23 març de 2017 (p.06) 
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Redacció, “La Diputació de Tarragona convoca el 40è Premi Tapiró de Pintura i el 38è Premi 
Julio Antonio d’Escultura, emmarcats en la Biennal d’Art 2017. Dotats amb 6.000 € cadascun 
i l’exposició de l’obra al Museu d’Art Modern de Tarragona. La Diputació de Tarragona ha 
convocat el 40è Premi Tapiró de Pintura i el 38è Premi Julio Antonio d’Escultura, en el marc 
de la Biennal d’Art 2017. Aquests dos prestigiosos guardons tenen com a objectiu fomentar la 
creació i la recerca en els respectius camps artístics. Es van lliurar per primer cop als anys 
quaranta del segle XX , i des d’aleshores han estat l’aparador de la creació artística a les 
comarques de Tarragona, al mateix temps que han convertit la Biennal en un referent per a 
autors d’arreu de l’Estat. Els premis tenen un doble vessant: una dotació econòmica de 6.000 
euros per als guanyadors de cadascuna de les dues especialitats, i la realització d’una 
exposició individual a la sala d’exposicions temporals del Museu d’Art de la Diputació de la 
Diputació de Tarragona. Si el jurat ho considera oportú, podrà concedir un accèssit en cada 
especialitat, de 3.000 euros. Així mateix, podrà declarar desert el premi si considera que les 
obres presentades no en són prou meritòries. Els dossiers s’han de presentar al Museu d’Art 
Modern de la Diputació abans del 25 d’abril de 2017. Seran admeses les propostes d’obres 
originals, signades i inèdites, és a dir, que no hagin estat exposades ni premiades en cap 
altre certamen o exposició. La tècnica i la temàtica seran lliures. Per a més informació sobre 
les bases, consultar el web del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(www.dipta.cat/mamt). http://ebreexpres.com  27/03/2017 11:48 
 
Redacció, “Cnvoquen e 40è Premi Tapiró de Pintura i el 38è Premi Julio Antonio d’Escultura, 
en el marc de la Biennal d’Art 2017.  Diarimés 27 març de 2017 (p.12) 
 
Redacció, “Tarragona. Jornada de Pedagogía de l’art i museus. Museu d?asrt Modern de 
Tarragona.”Agenda Diari de Tarragona. 5 d’abril de 2017 (p.52)  
 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Escenes del cicle de la Passó, una visió del segle XX. Lluís M. 
Saumells (Gironella, 1915 – Tarragona, 1999) Llegat. L’obra de Saumells es pot veure al 
Msue d’Art Modern i al porta web del museu. El cicle de la Passió és un referent en l’obra de 
Lluís Saumells. al llarg de la seva trajectòria va tractar les distintes escenes amb tècniques 
diverses, sempre amb una tipologia ben pròpia que, amb petites variants, presenta figures 
d’un caràcter expressionista de mans amb dits allargats i prims i cares de trets angulosos, 
aquestes característiques les aplica tant en l’obra escultòrica com en la pictòrica i sobre el 
paper... Després d’una estada a París, Saumells va retornar a Tarragona el 1949. L’any 1994 
Lluís M. Saumells va llegar la seva obra a la Diputació de Tarragona; una part es pot 
contemplar al Museu d’Art Modern de la Diputació i es pot accedir a tota l’obra mitjançant el 
web del Museu Diari de Tarragona. (Patrimoni transferit) 9 d’abri l de 2017 (p.24) 
 
Redacció, “Tarragona. Pere Cátala i Pic. 11:00 Museu d’Art Modern.  
L’exposició retrospectiva Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i avantguarda”  
Diari de Tarragona. Agenda para Hoy. 17 d’abril de 2017 (p.44) 
 
Rossi Vas, “Los conservadores del arte. Dos hombres trabajan en un taller de la Part Alta 
rescatando cuadros para museos de toda España. Manuel Allué y Eduardo Virgili son 
restauradores que luchan contra los estragos del tiempo en las obras de arte. Su trabajo es 
pura pasión, una tarea que requiere mucha minuciosidad y paciencia. Ellos mantienen los 
cuadros en el Museo de Arte Moderno de Tarragona.”  Diari de Tarragona, 18 d’abri de 
2017 (p.12) 
 
Redació, “La Diputació organitza una visita guiada a l’exposició sobre el vallenc Pere Català 
Pic. Els qui encara no hagin visitat l'exposició 'Pere Català i Pic. Fotografia, patrimoni i 
avantguarda', al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), tenen 
l'oportunitat de veure-la de prop amb un guia d'excepció, que serà el seu comissari, Pablo 
Giori. L'activitat tindrà lloc el dissabte 29 d'abril, a dos quarts de 7 de la tarda. La visita és 
gratuïta, si bé cal reservar-ne plaça al telèfon 977 23 50 32. 
Conegut sobretot com a autor del famós cartell 'Aixafem el feixisme', el fotògraf i publicista 
Pere Català i Pic (Valls, 1889 - Barcelona, 1971) va destacar també per la seva tècnica de 
fotomuntatge, que va començar a experimentar el 1929 i que li va permetre trencar la 
normalitat, incorporar a la imatge una sensació de moviment i cridar l'atenció del públic. La 
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mostra al MAMT inclou diversos d'aquests fotomuntatges, fotos històriques i material inèdit 
provinent del seu arxiu personal. Es tracta de l'exposició més gran duta a terme sobre català i 
Pic en els darrers vint anys. La mostra tancarà portes el 30 d'abril. 
Pere Català i Pic va néixer a Valls al 1889, però de seguida es va instal·lar junt amb la seva 
mare a Barcelona. Una càmera guanyada en un sorteig li va permetre aficionar-se a la 
fotografia, tot i que la seva formació va ser bàsicament autodidacta. Entre 1915 i 1931, va 
decidir establir-se com a fotògraf a la seva ciutat natal, on hi va fer, a part de retrats, 
fotografia documental d'un ampli registre temàtic. Amb l'arribada de la República va anar-se'n 
altre cop a Barcelona, tot dedicant el seus esforços a la renovació de la fotografia publicitària. 
Durant la Guerra Civil, va posar el seu enginy al servei de la propaganda republicana, 
ocupant-se del Comissariat de Propaganda de la Generalitat”. 
PortalNou Valls, 24 d’abril de 2017 
 
Anunci, Roberto Escoda. El present del pintor. De l’11 de maig al 2 de juliol de 2017. Museu 
d’Art Modern de Tarragona. www.dipta.cat/MAMT  Bonart cutural, núm. 178 maig, juny, 
juliol 2017 (p. 045) 
 
Conxita Oliver, “MAMT: 40 Anys. La directora del Museu d’Art Modern de Tarragona, Rosa 
M. Ricomà, diu que la missió del museu “és la de preservar l’esperit creatiu dels artistes 
procedents del Camp de Taragona i de les terres de l’Ebre”. Quaranta anys d’existència del 
Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona és un bon moment per fer balanç de la 
seva història i com s’ha visibilitat la realitat creativa del passat i del present dels artistes de la 
seva demarcació. Igualment, és del tot adient reflexionar sobre la incidència que ha tingut en 
els àmbits local i nacional, i sobre com es planteja afrontar els nous reptes del món creatiu, 
Hem parlat amb Rosa M. Ricomà i el balanç que fa d’un període extremadament canviant, 
iniciat en el marc de la dictadura fins arribar a dia d’avui, és del tot positiu.  Bonart cutural, 
núm. 178 maig,juny, juliol 2017. Portfoli (p. 046/0 47) 
 
Redacció, “”El present del pintor”, de Roberto Escoda.  Museu d’Art Modern de Tarragona 
(MAMT) de l’11 de maig al 2 de juliol, del 2017.El Museu d’art Modern de Tarragona (MAMT) 
reuneix la mostra el present del pintor, pintures i dibuixos de l’artista Roberto Escoda 
(Tortosa, 1927). Les oliveres esdevenen un element recurrent i clau de la seva creació 
artística i queda palès en aquesta exposició, que aplega olis i dibuixos d’aquests arbres 
narradors de la seva percepció vital.” Bonart cutural, núm. 178 maig, juny, juliol 2017. 
Exposicions (p. 078) 
 
Redacció, “Joan Curieses. Escultor” Antonio Salcedo Miliani. Viena edicions. 240 pàg. 20€. 
Sacerdot ordenat a Tarragona i escultor al servei de l’evangelització, Joan Curieses 
(Valladolid, 1939) és l’exponent per excel·lència de l’art religiós postconciliar de l’Arxidiocèsi 
de Tarragona i, al mateix temps, un referent obligatori en l’art contemporani de l’últim quarts 
de segle XX. Curieses forma part d’aquella nova fornada de religiosos que, influïts per 
l’atmosfera del Concili Vaticà segon i dels nous corrents de pensament, senten un profund 
desig de renovació...” Bonart cutural, núm. 178 maig, juny, juliol 2017. B iblioteca (p. 104) 
 
Redacció, “Tarragona, Pere Català Pic, 18:30h. Museu d’art Modern, Darrera visita 
comentada a l’exposició del fotògraf Pere Català i Pic de l a mà del comissari de la mostra, 
Pablo Giori. La visita és gratuïta, si bé cal reservar plaça al telèfon 977 235 032. Conegut 
sobretot com autor del famós cartell “Aixafem el feixisme”, va destacar també per la seva 
tècnica de fotomuntatge. 
Diari de Tarragona. Agenda para Hoy. 29 d’abril de 2017 (p.60) 
 
Presentació del llibre ‘Joan curieses, escultor’ 
Bonart cutural, núm. 178 maig, juny, juliol 2017 (p . 045) 
 
Redacció, “Presentació del llibre ‘Joan Curieses, escultor. L’acte de presentació anà a càrrec 
d’Andreu Muñoz  Melgar, director del Museu Bíblic Tarraconense.  
Organitzat per l’ajuntament de la selva del camp, divendres passat, dia 28 d’abril, tingué lloc, 
a la sala noble del castell, la presentació del llibre Joan Curieses, escultor, una obra 
d’aprofundiment i divulgació de l’obra escultòrica de Mn. Joan Curieses, rector de la 
parròquia de sant Andreu apòstol d’aquesta mateixa població. L’acte de presentació anà a 
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càrrec d’Andreu Muñoz Melgar, director del Museu Bíblic tarraconense. Era la segona 
vegada que es presentava aquest llibre, la primera tingué lloc al Museu d’Art Modern de 
Tarragona el passat mes de març. Es tracta del volum 37 de la col·lecció Tamarit, dedicada 
als artistes de les comarques tarragonines, escrit per Antonio Salcedo Miliani, professor 
d’Història de l’art de la URV, i coeditat per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions. Alhora, 
a la mateixa planta del castell, s’inaugurà una exposició representativa de la seva obra que 
dona una visió de la trajectòria artística d’aquest escultor. 
El nombrós públic assistent va evidenciar l’estima de tants amics envers la persona i l’obra 
de mossèn Curieses, fins ara molt poc coneguda, amb llargs i calorosos aplaudiments Els 
llibres posats a la venda van quedar totalment exhaurits.  
El Vallenc, 5 de maig del 2017 (p. 97) 
 
Redacció, “ Los olivos de Roberto Escoda. El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona, situado en la calle Santa Anna, acoge desde ayer la exposición ‘Roberto Escoda, 
el present del pintor’. La muestra presenta unas cuarenta obras recientes del artista sobre 
uno de sus temas recurrentes: los olivos milenarios.  
Diari de Tarragona,  12 de maig de 2017 (p.12) 
 
Xavier Garcia, “90 Anys de Leonardo Escoda”Si sabem de Déu nostre senyor és perquè ens 
envià el seu fill, nostre senyor Jesucrist (clavat en creu, com un vulgar delinqüent,pobre fill), 
que ens convidà a fer la voluntat del pare. Però nosaltres, ni la del pare, ni del fill, ni de 
l'esperitsant. Amén. 
Així em passa amb el senyor Leonardo Escoda, tortosí, pintor, professor, tertulià artístic als 
seus temps, que aquests dies ha arribat a 90 anys, i de qui he sabut gràcies al seu fill -de 
nom també Leonardo i artista ell mateix-, una associació paternofilial que perpetua la nissaga 
familiar i, alhora, honora el mestre del Renaixement italià, Leonardo da Vinci. Vull dir que el 
Leonardo (fill) em parlà sovint del Leonardo (pare), em convidà a veure alguna de les seves 
exposicions (al Museu del Mil·lenari, al palau Oliver de Boteller, seu de la delegació de 
Cultura de les Terres de l'Ebre) i ara, en ocasió de la seva anyada gairebé centenària, 
m'informa que el Museu d'Art Modern de Tarragona li dedica una exposició -que preveig que 
tindrà un caràcter pràcticament antològic de la seva obra-, que s'inau- gurà ahir, dia 11 de 
maig, amb autoritats polítiques i culturals de Tortosa i Tarragona, familiars i amics.  I és que 
els Escoda han animat i mantingut l'escena de l'art, i de la cultura en general, en diversos 
períodes a Tortosa, des de la postguerra fins a l'actualitat. Primer, el pare, naturalment, amb 
altres com Arasa, Benet Espuny (que fou un rodamón consumat), potser també Paco Todó 
quan tornava de Barcelona i, entre d'altres, segurament Albert Fabà (que l'any que ve també 
arriba a 90) i els crítics i promotors artístics Francesc González Cirer i Maties Ballester Cairat, 
tots els quals crearen el Círculo Artístico, el 1948, i més tard, el 1951, el grup Delta 51, que 
s'obrí al món de la pintura del moment i feu conèixer aquests artistes a la resta del país. 
Leonardo Escoda ja figurava entre ells, i així es pot veure en una fotografia d'aquells anys -
rescatada al voluminós llibre d'Antoni Salcedo sobre L'art del segle XX a les comarques de 
Tarragona (Arola Editors, Tarragona, 2001)- on Leonardo comparteix una estival cervesa 
amb els seus col·legues tortosins, presidint la trobada l'històric ceramista Josep Llorens 
Artigas, gran col·laborador de Joan Miró.  
Truco el senyor Leonardo Escoda per felicitar-lo i em diu que està dibuixant. No m'estranya. 
“Sóc un maniàtic del dibuix”, em diu, i em recorda que al Tractat de la Pintura el Leonardo 
renaixentista deia que “el pintor ha de ser universal”. El Leonardo tortosí ha pintat de tot: 
retrats humans, fruites, flors, paisatges urbans, marins i rurals, amb aquelles fastuoses 
oliveres de soca retorçada, que són tot un homenatge a l'arbre de la pau, tan present a la 
seva terra natal. El sento molt feliç d'aquesta exposició tarragonina, que ha compta amb la 
motivació indispensable del fill i la nora, Pilar Lanau, actual directora de l'Escola d'Art i 
Disseny de Tortosa, extensió de la Diputació de Tarragona a l'Ebre. La cultura artística 
tarragonina i la de l'Ebre posa en relleu l'extensa trajectòria humana i creadora de Leonardo 
Escoda, que en la difícil postguerra va formar-se al costat de grans mestres i va sumar-se a 
refer l'empenta que l'art català havia tingut abans de la guerra.  
La Veu de l'Ebre    Secció: Ebre, 12 de mig de 2017  (p.32) 
 
Redacció, El Museu d'Art Modern anuncia activitats pel dia internacional i la nit dels museus 
Els dies 18 i 20 de maig. 
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El Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona (MAMT) celebrarà el Dia Internacional i la 
Nit Europea dels Museus amb diferents activitats a l'entorn de l'art, la música i la poesia 
adreçades un públic ampli. El programa repartirà els seus actes entre el dijous dia 18, de les 
10.00 hores a les 20.00 hores, i el dissabte dia 20, de les 20.00 hores a la 01.00 hores. El 
concert Homenatge a Sarajevo, a càrrec d'alumnat de l'Escola i Conservatori de Música de la 
Diputació a Tarragona, serà un dels esdeveniments destacats d'aquesta edició, juntament 
amb la sessió de poesia i art protagonitzada per estudiants de l'Escola de Lletres de 
Tarragona i l'exposició Roberto Escoda, el present del pintor. També hi haurà tallers per als 
més petits i visites familiars per la col·lecció permanent del museu, situat al carrer de Santa 
Anna, 8, de Tarragona. 
Pel que fa al Dia Internacional dels Museus, el dijous dia 18 de maig, durant tot l'horari 
d'obertura del MAMT (10.00 hores a 20.00 hores) es podrà visitar lliurement l'exposició 
d'Escoda, on es mostra una quarantena de dibuixos i olis amb l'olivera com a temàtica 
central. Durant el mateix horari, es podrà fer un l'activitat familiar Coneguem els herois, un 
recorregut lliure per les sales tot descobrint l'obra de l'escultor Julio Antonio. De les 12.00 
hores a les 20.00 hores, els públic infantil podrà treballar a l'espai del MAMT Pedagògic per 
crear les seves obres artístiques, tot inspirant-se en el concepte de la pau i en l'obra 
Homenatge a Sarajevo, de l'artista Jaume Solé. Així mateix, a les 19.00 hores, alumnes del 
taller de poesia de l'Escola de lletres de Tarragona oferiran una sessió a l'entorn de diverses 
obres de la col·lecció del MAMT.A la Nit Europea dels Museus, dissabte 20 de maig, el 
MAMT participa juntament amb altres museus i centres culturals de Tarragona en un viatge 
comú a través de les respectives col·leccions, mitjançant un itinerari que es realitzarà en 
trenet turístic (reserva prèvia a reserves@aurigasc.com o al 977 22 54 94). D'altra banda, de 
les 20.00 a la 01.00 es podrà visitar lliurement l'exposició de Roberto Escoda; de les 21.00 a 
la 01.00 els més petits podran realitzar els tallers artístics a l'entorn de la pau, i a les 23.00 h 
la sala 18 del museu acollirà el concert de les composicions finalistes del XV Concurs de 
Creativitat Xavier Gols, inspirades en l'obra Homenatge a Sarajevo”.Tarragona.  
Diari.cat Del Camp.cat edició Tarragonès.  12 de ma ig de 2017 (14:04) 
 
 
 
El pintor tortosí Roberto Escoda du les seves emblemàtiques oliveres al Museu d’Art Modern 
de la Diputació de Tarragona L’artista, de 90 anys, hi exposa una selecció de la seva obra 
recent. Les soques d’olivera són un tema recurrent en els olis i dibuixos de Roberto Escoda 
(Tortosa, 1927), i malgrat conrear altres temàtiques, són molts els qui el coneixen com “el 
pintor de les oliveres”. Ara, coincidint amb els 90 anys de l’artista ebrenc, el Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) exposa una selecció de la seva obra més 
recent, Roberto Escoda, el present del pintor, en la qual l’autor s’endinsa en els plecs 
rugosos de troncs i branques per reflexionar a l’entorn del passat i del present.  Coloristes o 
en blanc i negre, la quarantena d’obres de la mostra, fetes amb tinta xinesa, grafit o pintura a 
l’oli, esdevenen una oportunitat única per conèixer l’etapa actual d’un artista emblemàtic que 
continua treballant a diari en la seva passió. L’exposició  es va inaugurar al MAMT, en un 
multitudinari acte presidit pel diputat de la Diputació de Tarragona Joan Josep Malràs, 
acompanyat de l’autor; de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; de la directora del museu, Rosa 
M. Ricomà, i de l’historiador de l’art autor del text del catàleg de l’exposició, Ivan Favà. Hi van 
assistir, així mateix, el diputat de la Diputació Pau Ricomà, la diputada del Parlament de 
Catalunya Meritxell Roigé; la directora del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació, 
Pilar Casas; la directora de l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa, Pilar Lanau, i l’artista 
Leonardo Escoda, fill del protagonista de l’exposició. Entre el públic que ha omplert la sala 
d’actes del MAMT s’hi han comptat nombrosos tortosins i tortosines que no s’han volgut 
perdre l’inici d’aquesta mostra dedicada a l’autor ebrenc. Roberto Escoda, el present del 
pintor es pot visitar fins al 2 de juliol, de dimarts a divendres, de 10 h a 20 h; dissabte, de 10 
h a 15 h i de 17 h a 20 h, i diumenge i festius, d’11 h a 14 h. L’entrada és lliure. Una dilatada 
trajectòria Roberto Escoda Valldepérez és doctor en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona. Ha estat professor titular de dibuix industrial a l’escola de Maestría Industrial 
(actualment IES de l’Ebre). Professor de dibuix i de procediments pictòrics i director de 
l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa i catedràtic de Dibuix a l’Institut Joaquim Bau de 
Tortosa.  Va formar part dels grups artístics Delta 51 i Cabrafeixet. Ha participat en 
nombroses exposicions col·lectives i individuals de dibuix, gravat i pintura.  La seva obra està 
vinculada al paisatge de les Terres de l’Ebre, la seva gent i les seves famoses oliveres del 
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Baix Ebre i del Montsià. L’obra d’Escoda pren l’herència dels post-impressionistes i 
expressionistes, fins a evolucionar amb un figurativisme propi. En l’actualitat, continua el 
treball artístic al seu taller de Tortosa.  Ebre exprés.com 12 de maig de 2015  9:11 
 
Redacció, “Les soques d'olivera són un tema recurrent en els olis i dibuixos de Roberto 
Escoda (Tortosa, 1927), i malgrat conrear altres temàtiques, són molts els qui el coneixen 
com "el pintor de les oliveres". Ara, coincidint amb els 90 anys de l'artista ebrenc, el Museu 
d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) exposa una selecció de la seva obra més 
recent, Roberto Escoda, el present del pintor, en la qual l'autor s'endinsa en els plecs 
rugosos de troncs i branques per reflexionar a l'entorn del passat i del present. Coloristes o 
en blanc i negre, la quarantena d'obres de la mostra, fetes amb tinta xinesa, grafit o pintura a 
l'oli, esdevenen una oportunitat única per conèixer l'etapa actual d'un artista emblemàtic que 
continua treballant a diari en la seva passió. L'exposició s'ha inaugurat aquest vespre al 
MAMT, en un multitudinari acte presidit pel diputat de la Diputació de Tarragona Joan Josep 
Malràs, acompanyat de l'autor; de l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel; de la directora del museu, 
Rosa M. Ricomà, i de l'historiador de l'art autor del text del catàleg de l'exposició, Ivan 
Favà. Hi han assistit, així mateix, el diputat de la Diputació Pau Ricomà, la diputada del 
Parlament de Catalunya Meritxell Roigé; la directora del Servei d'Assistència al Ciutadà de la 
Diputació, Pilar Casas; la directora de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa, Pilar Lanau, i 
l'artista Leonardo Escoda, fill del protagonista de l'exposició. Entre el públic que ha omplert la 
sala d'actes del MAMT s'hi han comptat nombrosos tortosins i tortosines que no s'han volgut 
perdre l'inici d'aquesta mostra dedicada a l'autor ebrenc. Roberto Escoda, el present del 
pintor es pot visitar fins al 2 de juliol, de dimarts a divendres, de 10 h a 20 h; dissabte, de 10 
h a 15 h i de 17 h a 20 h, i diumenge i festius, d'11 h a 14 h. L'entrada és lliure. Una dilatada 
trajectòria Roberto Escoda Valldepérez és doctor en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona. Ha estat professor titular de dibuix industrial a l'escola de Maestría Industrial 
(actualment IES de l'Ebre). Professor de dibuix i de procediments pictòrics i director de 
l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa i catedràtic de Dibuix a l'Institut Joaquim Bau de 
Tortosa. Va formar part dels grups artístics Delta 51 i Cabrafeixet. Ha participat en 
nombroses exposicions col·lectives i individuals de dibuix, gravat i pintura. La seva obra està 
vinculada al paisatge de les Terres de l'Ebre, la seva gent i les seves famoses oliveres del 
Baix Ebre i del Montsià. L'obra d'Escoda pren l'herència dels post-impressionistes i 
expressionistes, fins a evolucionar amb un figurativisme propi. En l'actualitat, continua el 
treball artístic al seu taller de Tortosa. EbreDigital.cat 15 Mai 2017 16:00 
 
Redacció, “Un any més es celebra la Nit dels Museus de la ciutat, amb la participació de 
caixaFòrum, Museu del Port, Museu Bíblic, Museu Diocesà, Museu d’Art Modern i Museu 
Nacional Arqueològic”. Diari més 18 de maig de 2017 (p. 05) 
 
Mónica Just, “Arte noctámbulo. Los museos celebran esta semana su gran fiesta y el sábado 
abrirán de noche. El arte y el patrimonio se visten de noche. Hoy es el día internacional de 
los Museos y arrancan numerosos actos que ponen en valor la cultura. El sábado habrá 
vistas nocturnas, conciertos, maridajes o talleres”. Diari de Tarragona, Naltros #oci.  18 de 
maig de 2017 (p. 46/47) 
 
Anunci, “Exposició al MAMT. Roberto Escoda. El present del pintor. Fins el 2 de juliol. Museu 
d’Art Modern de Tarragona” Diari de Tarragona, Naltros #oci.  18 de maig de 20 17 (p. 
46/47) 
 
Redacció, “ Les emblemàtiques oliveres de Roberto Escoda s’exposen fins al juliol al MAMT. 
Les soques d'olivera són un tema recurrent en els olis i dibuixos de Roberto Escoda (Tortosa, 
1927) i, malgrat conrear altres temàtiques, són molts els qui el coneixen com “el pintor de les 
oliveres”. Ara, coincidint amb els 90 anys de l'artista ebrenc, el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) esposa una selecció de la seua obra més recent.  Roberto 
Escoda, el present del pintor, és una mostra en la qual l'autor s'endinsa en els plecs rugosos 
de troncs i branques per reflexionar a l'entorn del passat i del present. Coloristes o en blanc i 
negre, la quarantena d'obres de la mostra, fetes mb tinta xinesa, grafit o pintura a 'oli, 
esdevenen una oportunitat única per conèixer 'etapa actual d'un atista emblemàtic que 
continua treballant a diari en la seua passió. a mostra es va inaugurar dijous 
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passat, 11 de maig, i estarà al MAMT fins al 2 de juliol. L’acte va comptar amb una nodrida 
representació institucional encapçalada pel diputat de la Diputació de Tarragona, Juanjo 
Malràs, i l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel.  
L’Ebre Cultura,19 de maig de 2017 (p. 53) 
 
Redacció, “La Nit Europea dels Museus arriba al MAMT El concert Homenatge a Sarajevo 
serà un dels esdeveniments destacats d’aquesta celebració Després del Dia Internacional 
dels Museus, celebrat amb èxit aquest dijous, el Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) s’endinsarà de ple en la Nit Europea dels Museus, aquest dissabte dia 
20. El concert Homenatge a Sarajevo, a càrrec d’alumnat de l’Escola i Conservatori de 
Música de la Diputació a Tarragona, serà un dels esdeveniments destacats d’aquesta 
celebració, que es durà a terme de les 18.00 h fins a la 01.00 h 
El MAMT participa en la Nit dels Museus juntament amb altres museus i centres culturals de 
Tarragona, en un viatge comú a través de les respectives col·leccions mitjançant un itinerari 
que es realitzarà en trenet turístic, amb grups a les 18.00 h i a les 21.00 h (reserva prèvia a 
reserves@aurigasc.com o al 977 22 54 94). D’altra banda, de les 20.00 a la 01.00 es podrà 
visitar lliurement l’exposició Roberto Escoda. El present del pintor; de les 21.00 a la 01.00 els 
més petits podran realitzar els tallers artístics a l’entorn de la pau, i a les 23.00 h la sala 18 
del museu acollirà el concert de les composicions finalistes del XV Concurs de Creativitat 
Xavier Gols, inspirades en l’obra Homenatge a Sarajevo. Notícies.tgn  
http://www.noticiestgn.cat  19/05/2017 (12:32) 
 
Redacció, “Día Internacional. Actividades nocturnas durante la Nit dels Museus. La gran 
mayoría de los museos catalanes celebra este fin de semana el Día Internacio-nal de los 
Museos con más de 250 actividades nocturnas durante la Nit dels Museus –hoy–, una 
iniciativa promovida por el Consejo de Europa. Con esta celebración, museos de to-do el 
mundo reivindican su papel en el desarrollo de la sociedad y abren sus puertas al público 
gratis, además de ofrecer otras propuestas, como visitas teatralizadas, espectáculos 
musicales o talleres familiares, entre otras. El Día Internacional de los Museos se celebra 
desde el 1977. En esta edición, se invita a los museos a convertirse en un elemento 
reconciliador con hechos e historias traumáticas del pasado.  
Los museos de Tarragona y de las Terres de l’Ebre organizarán conciertos con maridaje de 
vino, visitas guiadas y reconstrucciones históricas, talleres para experimentar el arte rupestre 
o el cine, además de conferencias y recita-es de poesía.  
MAMT y CaixaForum El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona par- 
ticipa conjuntamente con otros museos y centros culturales de Tarragona en un viaje común 
a través de las colecciones y de un itinerario que realizará el trenecito turístico. Por otro lado, 
de las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada, se podrá visitar libremente la 
exposición de Roberto Escoda. De nueve a una, los más pequeños podrán realizar los 
talleres artísticos en-torno de la paz, y a las once de la noche, la sala 18 del museo acogerá 
el concierto de las composiciones finalistas del XV Concurs de Creativitat Xa-vier Gols, 
inspiradas en la obra Homenatge a Sarajevo. 
CaixaForum Tarragona también se añade a la Nit dels Museus. Es por esto que el centro de 
la Obra Social La Caixa abrirá sus puertas hoy hasta  
las doce de la noche, llenan-do la programación de actividades sobre el cine, la ciencia, los 
talleres familiares y ofreciendo visitas especiales a las exposiciones temporales del centro. 
Entre la programación especial se llevará a ca-bo una selección de los mejores cortos 
producidos duran-te el 2016, en el Reino Unido y en el Mediterráneo, con actividades entorno 
la exposición El Mediterrani, el nostre mar com mai l’has vist. 
Diari de Tarragona, 20 de maig de 2017 (p. 10)  
 
Antonia Justicia, “L’experiència estètica, encara que inconscientment, l’he viscuda, des 
d’infant, molt lligada a la naturalesa i als fenòmens que provoquen els elements: els horitzons 
oberts, la variació de la llum, la plasticitat dels materials, la contemplació del firmament, el 
pas de les estacions, els colors canviants del paisatge, les eines i el treball dels més 
grans...”. Aquest és l’entorn que inspira l’ànima artística de Joan Curieses ( Tamariz de 
Campos, 1939), sacerdot de professió i escultor representatiu de  l‘art religiós postconciliar 
de l’arxidiòcesi de Tarragona...Joan Curieses, escultor (Viena edicions) és la recopilació 
d’una vida al servei de l’església i l’escultura, però també la divulgació d’una temàtica, l’art 
sacre, poc reflectit actualment al món editorial.” La Vanguardia, 21 de maig de 2017 (p. 56) 
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Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona celebra la Nit Europea dels Museus amb 
concerts i activitats Després del Dia Internacional dels Museus, celebrat amb èxit aquest 
dijous, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) s’endinsarà de ple en la 
Nit Europea dels Museus, aquest dissabte dia 20. El concert Homenatge a Sarajevo, a càrrec 
d’alumnat de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, serà un dels 
esdeveniments destacats d’aquesta celebració, que es durà a terme de les 18.00 h fins a la 
01.00 h. El MAMT participa en la Nit dels Museus juntament amb altres museus i centres 
culturals de Tarragona, en un viatge comú a través de les respectives col·leccions mitjançant 
un itinerari que es realitzarà en trenet turístic, amb grups a les 18.00 h i a les 21.00 h (reserva 
prèvia a reserves@aurigasc.com o al 977 22 54 94). D’altra banda, de les 20.00 a la 01.00 es 
podrà visitar lliurement l’exposició Roberto Escoda. El present del pintor; de les 21.00 a la 
01.00 els més petits podran realitzar els tallers artístics a l’entorn de la pau, i a les 23.00 h la 
sala 18 del museu acollirà el concert de les composicions finalistes del XV Concurs de 
Creativitat Xavier Gols, inspirades en l’obra Homenatge a Sarajevo. 
Tarragona21  http:/ diaridigital.tarragona21.com  2 2/05/2017 (12:33) 
 
Portada, “La Nit dels Museus, un éxito de  público. Una ruta recorrió ayer los siete museos de 
Tarragona, que abrieron hasta la una de la madrugada. 
” Diari de Tarragona, 21 de maig de 2017 (portada del  diari) 
 
Carla Pomerol, “Recordar el pasado en los museos. Una ruta recorrió los siete museos de la 
ciudad, donde se explicaron algunas historias controvertidas y tabúes. Este acto formaba 
parte de la Nit dels Museus que, como cada año, acabó siendo un éxito. Los museos 
abrieron sus puertas gratis hasta la una de la madrugada. El Museu d’Art Modern acogió la 
exposición de Roberto Escoda...”  Diari de Tarragona, 21 de maig de 2017 (p. 26) 
 
Redacció, “La Nit dels Museus, per a grans i petits. Tarragona va viure dissabte a la nit  una 
nova edició de la Nit dels Museus. Fins a la una de la matinada, els ciutadans van poder 
visitar tots els museus de la ciutat de manera gratuïta. A la imatge, els més petits de la casa 
es diverteixen pintant a l’interior del Museu d’Art Modern de Tarragona”. Diari més 22 de 
maig de 2017 (p. 07) 
 
Rossi  Vas,”María del Carme Domingo. Música  y poeta. Tenemos que ser más 
comprensivos con le arte. Es profesora de música, guitarrista, cantante, poeta...Le encanta el 
arte. Es, a sus 52 años, una mujer activa y eufórica cuan habal de música”. Diari de 
Tarragona, 21 de maig de 2017 (contraportada del di ari) 
 
Anuncia: Exposició al MAMT Roberto Escolda. El present del pintor. Fins el 2 de juliol de 
2017. Diari de Tarragona, 27 de maig de 2017 (p. 05) 
 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “La fascinació per les oliveres. “Roberto Escoda. Nascut a 
Tortosa el 1927”. El Museu d’Art Modern de la Diputació, mitjançant l’exposició Roberto 
Escoda. El present del pintor, commemora el 90è aniversari del naixement d’aquest pintor, 
nascut a Tortosa el 1927. La mostra es pot veure fins el 2 de juliol. L’any 1993, amb motiu de 
la seva jubilació, com a catedràtic de dibuix de l’institut de batxillerat Joaquim Bau de 
Tortosa, el centre educatiu va promoure una exposició antològica de la seva obra com a acte 
centra de comiat a una vida dedicada a la pintura i a la docència. La mostra feia un 
recorregut per la diversitat de motius pintats al llarg de la seva trajectòria; al catàleg hi podem 
veure temes propers que el podia observar en el decurs de la vida diària, com paisatges 
urbans, treballs tradicionals, eines del camp, per acabar amb un dels elements que ha 
estimulat el seu esperit com  a creador i que el connecten amb l’exposició que avui 
presentem: l’oivera. Diari de Tarragona, Patrimoni transferit 28 de maig  de 2017 (p. 30)  
 
Redacció, “Mostra de Roberto Escoda al Museu d’art Modern. Coincidint amb els 90 anys de 
l’artista Roberto Escoda 8Tortosa, 1927), el Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona exposa una selecció de la seva obra més recent. Roberto Escoda, el present del 
pintor, en què l’autor s’endinsa en els plecs rugosos de troncs i branques per reflexionar 
entorn del passat i del present. Diari de Tarragona. Ebre. 19 de juny de 2017 (p. 21 ) 
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Joan Rioné, “Niños, familias y creatividades; ideas para un centro de arte. El Museu d’Art 
Modern de Tarragona también dispone de un departamento especializado, el 
MAMTPedagògic, el cual destaca por su vitalidad y voluntad de generar debate con la 
organización anual de la Jornada de Pedagogía de l’Art i els Museus. El Museo dispone de 
un espacio adaptado al público familiar durante los fines de semana y vacaciones, en él las 
actividades son gratuitas, autónomas, didácticas y giran entorno a la imaginación y la 
creación en base a las obras expuestas. También organiza visitas-taller escolares, formación 
al profesorado, actividades con artistas...y está abierto a todo tipo de colaboraciones ya sea 
con la asociación de mares Tecletes, la Nit dels Museus o el Big Draw.” Diari de Tarragona. 
Encuentros, 22 de juny de 2017 (p.3) 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) s'apropa a les 
escoles amb una eina dissenyada especialment per a comunitat educativa. 
El MAMTPedagògic Box mostra les col·leccions del museu a través d'activitats específiques 
destinades a treballar als centres escolars per part dels alumnes de les etapes d'infantil i 
primària. El Tapís de Tarragona, realitzat l'any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, és l'obra 
que s'ha escollit per la primera capsa d'aquesta iniciativa i inclourà un conte de 
Rat Cebrián amb il·lustracions d'Armand, creat per aquesta l'ocasió. El MAMT pedagògic es 
va posar en marxa l'any 1991 com a servei educatiu amb la missió de difondre i donar a 
conèixer les seves col·leccions a partir de les diferents propostes i activitats dissenyades per 
conèixer millor les obres i els artistes del museu. Aquest projecte té encara més sentit en un 
moment de creixent demanda de centres que volen visitar el museu i el MAMT Pedagògic 
box representa la principal novetat de les activitats educatives que ha preparat el museu de 
cara al curs vinent.http://delcamp.cat/noticia/55306/el-museu-dart-mode rn-de-la-
tarragona-apropa-les-obres-a-les-escoles   27/06/2017 10:20 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) s’apropa encara 
més a les escoles amb el “MAMTPedagògic Box. El museu a les teves mans”. Es tracta 
d’una eina dissenyada especialment per a la comunitat educativa, que dóna a conèixer les 
col·leccions del MAMT a través d’activitats específiques perquè alumnes de les etapes 
d’infantil i primària les treballin al centre escolar. La primera capsa estarà dedicada al Tapís 
de Tarragona, realitzat l’any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, i inclourà un conte de Rat 
Cebrián amb il·lustracions d’Armand, creat especialment per a l’ocasió. Aquesta és la 
principal novetat de les activitats educatives que ha preparat el MAMT de cara al curs vinent, 
donada la creixent demanda de centres que volen visitar el museu. Aquest dilluns han 
presentat la programació davant d’una setantena de professionals de l’educació del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. La trobada també ha servit per intercanviar impressions i 
suggeriments de tots aquells qui han participat en les activitats realitzades enguany. Durant 
el 2016, més de 4.000 escolars van visitar el MAMT de la mà del Museu Pedagògic. El 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona inicià el MAMT Pedagògic l’any 1991 amb 
la missió de difondre i donar a conèixer les seves col·leccions a partir de les diferents 
propostes i activitats dissenyades per aprendre a mirar i a conèixer millor les obres i els 
artistes del Museu. Després d’anys d’intens treball, el MAMT es consolida com un referent 
per als centres educatius de la demarcació en matèria artística. En aquest sentit, assessora 
docents i escolars en l’elaboració dels seus estudis curriculars i impulsa activitats que els 
permeten propiciar processos creatius mitjançant el contacte amb les obres d’art, amb 
l’objectiu de millorar la seva capacitat de creació i apreciació artística”. http://laciutat.cat/el-
museu-dart-modern-apropa-el-mamtpedagogic-box-a-les -escoles  28/06/2017 10:20 
 
 
Redacció, “Obres del Museu d’Art Modern de la Diputació mes prop de les escoles de les 
Terres de l’Ebre. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) s’apropa 
encara més a les escoles amb el “MAMTPedagògic Box. El museu a les teves mans”. Es 
tracta d’una eina dissenyada especialment per a la comunitat educativa, que dóna a conèixer 
les col·leccions del MAMT a través d’activitats específiques perquè alumnes de les etapes 
d’infantil i primària les treballin al centre escolar. La primera capsa estarà dedicada al Tapís 
de Tarragona, realitzat l’any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, i inclourà un conte de Rat 
Cebrián amb il·lustracions d’Armand, creat especialment per a l’ocasió. Aquesta és la 
principal novetat de les activitats educatives que ha preparat el MAMT de cara al curs vinent, 
donada la creixent demanda de centres que volen visitar el museu. Aquest dilluns han 
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presentat la programació davant d’una setantena de professionals de l’educació del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. La trobada també ha servit per intercanviar impressions i 
suggeriments de tots aquells qui han participat en les activitats realitzades enguany. Durant 
el 2016, més de 4.000 escolars van visitar el MAMT de la mà del Museu Pedagògic. El 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona inicià el MAMT Pedagògic l’any 1991 amb 
la missió de difondre i donar a conèixer les seves col·leccions a partir de les diferents 
propostes i activitats dissenyades per aprendre a mirar i a conèixer millor les obres i els 
artistes del Museu. Després d’anys d’intens treball, el MAMT es consolida com un referent 
per als centres educatius de la demarcació en matèria artística. En aquest sentit, assessora 
docents i escolars en l’elaboració dels seus estudis curriculars i impulsa activitats que els 
permeten propiciar processos creatius mitjançant el contacte amb les obres d’art, amb 
l’objectiu de millorar la seva capacitat de creació i apreciació artística. 
http://ebreexpres.com/obres-del-museu-dart-modern-d e-la-diputacio-mes-prop-de-les-
escoles-de-les-terres-de-lebre/ 28/06/2017 10:20 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) s’apropa encara 
més a les escoles amb el “MAMTPedagògic Box. El museu a les teves mans”. Es tracta 
d’una eina dissenyada especialment per a la comunitat educativa, que dóna a conèixer les 
col·leccions del MAMT a través d’activitats específiques perquè alumnes de les etapes 
d’infantil i primària les treballin al centre escolar. La primera capsa estarà dedicada al Tapís 
de Tarragona, realitzat l’any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, i inclourà un conte de Rat 
Cebrián amb il·lustracions d’Armand, creat especialment per a l’ocasió. Aquesta és la 
principal novetat de les activitats educatives que ha preparat el MAMT de cara al curs vinent, 
donada la creixent demanda de centres que volen visitar el museu. Aquest dilluns han 
presentat la programació davant d’una setantena de professionals de l’educació del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre. La trobada també ha servit per intercanviar impressions i 
suggeriments de tots aquells qui han participat en les activitats realitzades enguany. Durant 
el 2016, més de 4.000 escolars van visitar el MAMT de la mà del Museu 
Pedagògic.http://diaridigital.tarragona21.com/el-museu-dart-m odern-es-dona-a-
coneixer-a-les-escoles/  28/06/2017 10:20 
 
Redacció, El Museu d'Art Modern de la Diputació apropa les seves obres a les escoles de la 
demarcació És la principal novetat de les activitats que ofereix als centres educatius per al 
curs 2017-2018 . El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) s'apropa a les 
escoles amb la iniciativa 'MAMTPedagògic Box. El museu a les teves mans'. Es tracta d'una 
eina dissenyada especialment per a la comunitat educativa, que dóna a conèixer les 
col·leccions del MAMT a través d'activitats específiques perquè alumnes de les etapes 
d'infantil i primària les treballin al centre escolar. La primera capsa estarà dedicada al Tapís 
de Tarragona, realitzat l'any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, i inclourà un conte de Rat 
Cebrián amb il·lustracions d'Armand, creat especialment per a l'ocasió. Aquesta és la 
principal novetat de les activitats educatives que ha preparat el MAMT de cara al curs vinent, 
donada la creixent demanda de centres que volen visitar el museu. Aquest dilluns han 
presentat la programació davant d'una setantena de professionals de l'educació del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l'Ebre. La trobada també ha servit per intercanviar impressions i 
suggeriments de tots aquells qui han participat en les activitats realitzades enguany. Durant 
el 2016, més de 4.000 escolars van visitar el MAMT de la mà del Museu 
Pedagògic.http://reusdigital.cat/noticies/cultura/el-museu-da rt-modern-de-la-diputacio-
apropa-les-seves-obres-les-escoles-de-la  28/06/2017 10:20 
 
Anunci, “Roberto escoda. El present del pintor. De l’11 de maig al 2 de juliol de 2017. Museu 
d’art Modern de Tarragona”. Artiga, revista d’art i pensament contemporani núm.  31 juny 
2017 (p. 15) 
 
Màrius Domingo, “Mercè Mòdol i Felícia Fuster. El cicle Plural femení es tanca amb un diàleg 
que s’estableix entre les obres de la ceramsita vallenca Mercè Modol (Terrassa, 1934) i 
l’artista catalana Felícia Fuster (Barcelona, 1921 – París, 2012). Es parteix de peces íntimes, 
que en la distancia curta es fan presents i es revelen qualitats i detalls que ens parlen 
d’emocions, de la llar, de la mirada pausada del que mira per la finestra. Les obres 
evolucionen sortint del nucli domèstic; subscrivint relacions amb amics, grups artstics i 
tendències socials, amb formats i elements més arriscats; trencant les fronteres del què és 
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bonic i convencional.” Artiga, revista d’art i pensament contemporani núm.  31 juny 2017 
(p. 09) 
 
Assumpt Rosés, “Joan Curieses. Escultor. Tarragona Viena edicions i Diputació de 
Tarragona. 2017. A càrrec d ’Antonio Salcedo. Joan Curieses és un escultor que mai ha fet 
cap exposició ni ha participat en concursos ni ha intentat tenir una presència com artista, ha 
defugit especialment el vessant comercial. Ell és capellà i ha fet escultures com una part de 
la seva vocació religiosa, al servei de parròquiies i esglèsies. L’objectiu principal ha estat 
adaptar els espais litútgis i la imatgeria reigiosa a la normativa de l’esperit renovador del II 
Concili Vaticà. Format a l’Escola de Belles Arts de Barcelona, influenciat per escultors 
moderns com Henry Moore i amb recursos tècnics i formes que, en alguna ocasió, ens 
recorden Jujol. Al llibre es fa un recorregut per les diferents actuacions i temàtiques en les 
que ha treballat.” Artiga, revista d’art i pensament contemporani núm . 31 juny 2017 (p. 
08) 
 
Redacció, “el MaMT Pedagògic Box apropa les obres  del Museu d’art Modern de la 
Diputació a les escoles de la nostra demarcació arxiu.sa estarà dedicada al tapís de 
tarragona, realitzat  l’any 1970 per  Joan Miró i Josep Royo. 
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MaMt) s’apropa encara més a les 
escoles amb el “MaMt Pedagògic Box. El museu a les teves mans”. Es  tracta d’una eina 
dissenyada especialment per  a la comunitat educativa, que dona a conèixer les col·leccions 
del MaMt a través d’activitats específiques perquè alumnes de les etapes d’infantil i primària 
les treballin al centre escolar. la primera capsa estarà dedicada al tapís de tarragona, realitzat 
l’any 1970 per Joan Miró i Josep Royo, i inclourà un conte de Rat Cebrián amb il-lustracions 
d’armand, creat especialment per a l’ocasió. aquesta és la principal novetat de les activitats 
educatives que ha preparat el MaMt de cara al curs vinent, doviar impressions i suggeriments 
de tots aquells que han participat en les activitats realitzades enguany. Durant el 2016, més 
de 4.000 escolars van visitar el MaMt a través del Museu Pedagògic. 
https://www.pressclipping.com/sp3/redir.php?5454-01 -Jb3qzzcgWkD4krOv0bmw38Q-
389-25986-0-2514597-1288  
Nova Conca, 30/06/2017 11:50 
 
Rosa, M. Ricomà, “Art i antibel·licisme. Juluio Antonio i la Postal de la Pau. En el marc de les 
dinàmiques pacifistes sorgides en divesos països europeus d’ençà de l’inici de la Pimera 
Guerra Mundial, i que també sensibilitzaran la societat espanyola i la catalana, se situen dos 
fets que cal ressaltar i que vinculen la figura de l’escultor Julio Antonio: la signatura del 
Manifest dels intel·lctuals espanyols el 1915 i la seva participació en l’edició de la Postal de la 
Pau. Julio Antonio era, doncs, proper a la realitat del moment; el dibuix realitzat per a la 
Postal de la Pau mostra artísticament i conceptualment la seva inquietud i compromís social. 
El text que acompanya la postal també n’és una bona mostra”. Butlletí XXX Barcelona 2016 
Reial Acadèmia Catalana de Sant Jordi. Barcelona, 2 017 (p. 75-86) 
 
Carina Fillella, “Andrea Lería i Roger Caparó, premis Tapiró i Julio Antonio Andrea Lería, pel 
treball Jardín ceniza, i Roger Caparó, per l’obra Fotre el camp, es van endur ahir el 40è premi 
Tapiró de pintura i el 38è premi Julio Antonio d’escultura, respectivament, dues reconegudes 
convocatòries d’àmbit estatal que formen part de la Biennal d’Art del Museu d’Art Modern de 
la Diputació de Tarragona. Els guardons estan dotats amb 6.000 euros i la realització d’una 
exposició individual al mateix museu, amb el catàleg corresponent. El jurat també va 
reconèixer l’obra de Núria Rion i Carlos Zuniga (pintura) i de Marc Anglès, Núria Fernández i 
Sergi Quiñonero (escultura). El veredicte es va fer públic ahir, durant la inauguració de 
l’exposició, amb una selecció d’una vintena dels treballs presentats.  
El Punt Avui, 15 de juliol de 2017  
 
 
Redacció, La Diputació de Tarragona lliura el 40è Premi de Pintura i el 38è Premi Julio 
Antonio d’escultuia, en el marc de la Biennal d’Art. S'han atorgat a les obres d'Andrea Lería i 
de Roger Caparó, respectivament. També s'han reconegut els treballs de Núria Rion i Carlos 
Zuniga (pintura) i de Marc Anglès, Núria Fernández i Sergi Quiñonero (escultura). El 
veredicte s'ha fet públic al Museu d'Art Modern de la Diputació, en un acte presidit pel diputat 
de Cultura de la institució, Joan Olivella, i en què també s'ha inaugurat l'exposició amb una 
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selecció dels treballs d'aquesta edicióLa Diputació de Tarragona ha encetat la Biennal d'Art 
2017 amb el lliurament dels reconeguts premis Tapiró de pintura i Julio Antonio d'escultura, 
d'àmbit estatal, i la inauguració de l'exposició d'una selecció dels treballs presentats. El 
guardó de pintura, que enguany arriba a la 40a edició, ha anat a mans de l'artista Andrea 
Lería Oses, pel seu treball 'Jardín ceniza'. Pel que fa al premi d'escultura, s'ha atorgat a 
l'obra 'Fotre el camp', de Roger Caparó Ferrant. El jurat també ha reconegut altres treballs 
participants: 'Projecte retornar/llar', de Núria Rion Virgili (accèssit de pintura); 'Pablo Serra', 
de Carlos Zuniga (menció honorífica de pintura), 'L'hàbit no fa el monjo', de Marc Anglès 
Cacha (accèssit d'escultura), i 'Migració 2', de Núria Fernández Estopà, i 'Fragment', de Sergi 
Quiñonero Ortuño (mencions honorífiques d'escultura).El veredicte del concurs s'ha fet públic 
aquest divendres al vespre al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), en 
un acte presidit pel diputat delegat de Cultura de la institució, Joan Olivella, acompanyat de la 
directora del MAMT, Rosa M. Ricomà, i de la representant del jurat i presidenta de 
l'Associació Catalana de Crítics d'Art, Cèlia de Diego. Tot seguit han inaugurat la mostra, 
amb una vintena d'obres seleccionades. L'edició d'enguany ha comptat amb la participació 
de 48 obres (32 de pintura i 16 d'escultura).La Diputació de Tarragona convoca els premis 
Tapiró de pintura i Julio Antonio d'escultura, en el marc de la Biennal d'Art, amb l'objectiu de 
fomentar la creació i la investigació en pintura i escultura. El premi és obert a tots els artistes 
residents a l'estat. Els premis tenen un doble vessant: una dotació en metàl·lic de 6.000 € per 
a cadascuna de les especialitats i la realització d'una exposició individual a la sala 
d'exposicions temporals del Museu d'Art Modern de Tarragona, amb l'edició del catàleg 
corresponent, en un termini màxim de dos anys des de la concessió del premi. Si el jurat ho 
considera oportú, pot concedir un accèssit en cada especialitat de 3.000 € i una menció 
honorífica sense dotació econòmica.El jurat de l'edició 2017, presidit per Joan Olivella i 
Ricart, president de la Comissió de Cultura de la Diputació de Tarragona, ha estat format per 
M. Teresa Camps, comissària d'exposicions i professora emèrita de la Universitat Autònoma 
de Barcelona; Cèlia del Diego, presidenta de l'Associació Catalana de Crítics d'Art i directora 
del Centre d'Art La Panera de Lleida; Francesc Perramon, teòric i crític d'art, i professor de 
l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona; Miquel Garcia Membrado, artista plàstic 
i guanyador del XXXVII Premi Julio Antonio d'Escultura de la Biennal d'Art 2014, així com 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat, directora del Museu d'Art Modern de la Diputació, i Montserrat 
Martí Estrada secretària de la Comissió dels Serveis d'Atenció al Ciutadà de la 
Corporació.Els premiats 40è Premi Tapiró de pintura: Jardín ceniza, d'Andrea Lería 
OsesMenció honorífica: 'Pablo Serra', de Carlos Zuniga 38è Premi Julio Antonio d'escultura: 
'Fotre el camp', de Roger Caparó Ferrant Accèssit: 'L'hàbit no fa el monjo', de Marc Anglès 
Cacha Mencions honorífiques: 'Migració 2', de Núria Fernández Estopà, 'Fragment', de Sergi 
Quiñonero Ortuño.  Publicat el Dissabte, 15 Juliol 2017 07:58  Escrit per Diputació a 
Tarragona 
 
Redacció, Diputació. Son de Pintura y Escultura. Entregan los premios Tapiró y Julio Antonio. 
La Diputación de Tarragona ha iniciado la Biennal d’Art 2017 con la entrega de los 
reconocidos premios Tapiró de pintura y Julio Antonio de escultura, de ámbito estatal, y la 
inauguración de la exposición de una selección de los rabajos presentados”. 
Diari de Tarragona, 16 de juliol de 2017 (p.18) 
 
Rosa M. Ricomà, “Josep Sancho Piqué i els primers cartells de propaganda turística. 1910 és 
l’any en què es va crear el Sindicat d’Inicitativa i Tirusme a la ciutat de Tarragona, una 
institució que havia de treballar per a la difusió de les maravelles de la ciutat i per l’acolliment 
dels viatgers, així com per a la propoció de la industria turística. 
Aquesta fita dona a entendre que la ciutat era consceint que disposava d’un patrimoni únic 
que calia fer arribar més enllà de les nostres comarques per poder-lo compartir i que un cop 
els destinataris entengueussin la importància de desplaçar-se fins a nosaltres calia bastir un 
entramat social que fes que la seva estada suposés una experiència única per al viatger. Més 
o menys el mateix que busqyen els turistes quea rriben a Tarragona avui dia. 
Per fer difusió del nostrte patrimoni paisatgísitic cultural, el pintor Josep Sancho Piqué (Marçà 
1872-1959) va ser el primer artista que dibuixà cartells de propaganda turística per al Sindicat 
d’Iniciativa i Turisme de Tarragona. Joseph Sancho, després de haver-se format a Barcelona, 
on realitza les primeres exposicions, es trasllada a Tarragona,on el 1916 obre una academia 
de dibuix que resta oberta fins el 1936. En aquest període de temps pensem, doncs, que van 
ser realitzades aquestes obres. 
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Dos cartells presenten una estructura similar, tot i que l’acolortir és un treball de carácter més 
puictòric, mete que el bicolor, en què apreix el nom del Sindicat, és que és destinat a ser 
imprès. El tema en ambdós és un recull, amb petites variacions, dels principals monuments 
de Tarragona, estructurats com un muntatge en el qual es pot veure, en una perspectiva 
irreal, el que l’artista –o potser l’encàrrec- considera els signes més identitaris de la nostra 
ciutat....” 
Diari de Tarragona. Patrimoni transferit. 16 de jul iol de 2017 (p. 20) 
 
Redacció, “La Diputació lliura el premi Tapiró de pintura, i el Julio antonio, d’escultura. 
Diarimés. 17 de juliol de 2017 (p. 05) 
 
Redacció, “La Diputació de TGN ianuguró la Biennal d’Art 2017 con la entrega de los premios 
Tapiró de pintura y Julio Antonio de escultura, de ámbito estatal, y la inauguración de la 
exposición de una selección de trabajos presentados.” 
Diari de Tarragona, 17 de juliol de 2017 (p. 49) 
 
 
Josep Maria Rosselló, “L’any 2007 vàrem aconseguir traslladar el Tapís de Tarragona, de 
Joan Miró i Josep Royo, realitzat l’any 1970, propietat de la Creu Roja de Tarragona, del 
Museu d’Història al Museu d’Art Modern, amb la inestimable col·laboració del llavors 
vicepresident de la Diputació, Albert Vallvé, la directora del MAMT, Rosa Ricomà, i el director 
del Museu d’Història, Lluís Balart. Tot plegat havia començat temps enrere, quan el periodista 
i crític de teatre Joan de Sagarra va vindre a Tarragona per veure dues exposicions meves. 
Sortint de l’Antic Ajuntament, en Joan em va dir que tenia interès en visitar la Casa 
Castellarnau, ja que és descendent d’aquesta noble nissaga. Jo el vaig acompanyar 
encantat. Així que vàrem entrar a la Casa Castellarnau / Museu de la Història de la Ciutat, 
voldria haver-me fos. Davant nostre, el Tapís de Tarragona, ple de pols i aixafat darrere d’un 
vidre, amb els laterals al descobert. En Joan em va preguntar què era i li vaig explicar que no 
se li acudís comentar en algun dels seus articles la seva visita a Tarragona, i fes referència al 
lamentable estat de conservació d’una obra tan emblemàtica, que porta el nom de Tarragona 
inscrit en el seu ADN i que va ser un obsequi d’agraïment de l’artista al doctor Orozco, el qual 
va operar la seva filla després d’un greu accident.  L’arribada del Tapís al Museu d’Art 
Modern, que reunia totes les condicions per a la seva conservació, va ser celebrada per 
tothom. En Josep Royo, que l’havia realitzat a partir d’uns dibuixos i una tela del mestre, es 
va dedicar amb passió a retornar-li la seva esplendor original. Mentrestant, el MAMT en 
col·laboració amb la Fundació Joan Miró, treballaven per organitzar una ambiciosa exposició 
dels tapissos i ‘sobreteixims’ realitzats per Miró & Royo, a La Farinera de Tarragona. I jo, 
amb en Josep Royo, elaborava un text per a un llibre que després van coeditar la Diputació, 
el MAMT i Viena edicions, de la col·lecció Tamarit: La Farinera de Tarragona, el teler del 
món, amb pròleg de Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Miró. Aquest llibre reuneix 
per primer cop la catalogació completa de tots els treballs realitzats pels dos mestres.  El dia 
de la presentació, la llavors regidora de Cultura de l’Ajuntament, en funcions, Begoña Floria, 
en el seu discurs, es va comprometre a instal·lar una placa commemorativa al mur exterior 
de l’edifici construït al solar on hi va haver La Farinera, la vella fàbrica de farina de Tarragona 
que, estant en desús, es va convertir en l’espai de treball de Miró & Royo, i d’un equip format 
per alumnes avançats de l’Aula de tapís, que en Josep dirigia a l’antiga Escola d’Art, avui 
Museu d’Art Modern. Un espai d’on van sortir magnífics treballs que avui són en col·leccions 
de tot el món, entre ells el Tapís de la Fundació Miró de Barcelona, el de la National Gallery 
of Art de Washington i el malauradament destruït Gran Tapís del World Trade Center de 
Nova York. En Josep i jo vàrem decidir que la placa havia de ser quelcom diferent de 
l’habitual i, per tant, crearíem un original que parlés del que havia estat aquest prodigiós 
espai, per a posteriorment fondre’l en bronze. Jo vaig triar una magnífica fusta trobada, que 
tenia desada com un tresor al meu taller. Vaig escriure un breu text que vaig transmetre als 
interessats i, un cop aprovat, el vaig tallar sobre la fusta. Va costar molt més del que em 
pensava, la fusta vella, un tauló d’obra, tenia unes vetes duríssimes i traïdores, però 
finalment me’n vaig sortir. A la banda esquerra vaig preparar un petit teler, potser el més petit 
del món, perquè en Josep Royo hi fes uns nusos de tapís, d’aquests que el distingeixen, i 
que van fer que en el seu dia en Miró li atorgués tota la seva confiança, i el Ministerio de 
Cultura li concedís el Premi Nacional de Tapís. La placa, amb el beneplàcit de tothom va 
sortir del meu taller cap a la foneria. Passats uns dies van enviar el pressupost: dos mil 
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euros. Fondre una peça en bronze sempre comporta problemes, una placa, encara més. El 
preu de la fosa em va semblar més que raonable. Però va passar un mes, i dos i més, i al no 
obtenir cap mena de resposta per part de l’Ajuntament, vaig demanar que me la tornessin. 
Passat un temps, quan arran dels estralls de la crisi el projecte de la meva fundació se’n va 
anar en orris i vaig haver de tancar el taller, la placa, amb la col·lecció d’obres de la meva 
autoria, la vaig cedir al Museu d’Art Modern. Després el Centre d’Art de Tarragona va passar 
a anomenar-se El Teler de llum i va prendre com a mascaró de proa l’esperit de La Farinera 
de Miró & Royo. A través de la seva direcció, em van demanar tindre accés a la placa, amb la 
intenció de fer-la fondre i instal·lar-la. I un altre cop, aquesta vegada des del MAMT, va viatjar 
a la foneria, pendent d’un nou pressupost. Tot i haver passat uns anys, la quantitat 
pressupostada per a la fosa va ser la mateixa. I, de bell nou, la placa va restar un mes rere 
l’altre a la foneria, i després d’un elegant toc d’atenció, va reposar durant uns mesos en un 
despatx de Cultura de l’Ajuntament. En Royo i jo vàrem decidir no cobrar res, perquè 
finalment es pogués fondre la ditxosa placa. I res de res. Silenci. Al cap de més d’un any, 
l’original de la placa de La Farinera va tornar al Museu d’Art Modern. Agrairia que si algun dia 
decideixen fondre-la, m’ho facin saber. M’encomano a Afrodita perquè no hi posin una 
d’aquestes plaques funeràries que he vist col·locades en els darrers temps, substituint-ne 
alguna de les que jo havia dissenyat. És millor no posar-hi res. En tot cas, La Farinera, que 
en el seu moment no va rebre cap mena d’atenció per part de la ciutat, tot i ser una de les 
seves etapes de projecció internacional més brillants, restarà per sempre reflectida com en 
un mirall a les magnífiques fotografies de Català-Roca, i en la boirosa, per fortuna escrita, 
memòria de la Història de l’Art Contemporani”. Diari de Tarragona, 24 de juliol de 2017 (p. 
11) 
 
Anunci: Anton i Pedrola. Art, experimentació i mestratge. Del 15 de setembre al 5 de 
novembre de 2017.  Bonart cutural, núm. 179 agost setembre, octubre 20 17. (p. 018) 
 
Redacció, “Pedrola. Art, experimentació  i mestratge. Mostra que forma part d’un  recorregut 
per al trajectòria vital i artística de l’autor. A partir d’una ferma vocació precoç destaca el seu 
anhel per expressar l’essència de la forma, indagar en procediments antics des d’una 
perspectiva innovadora i tansmetre els seus coneixments enuna intensa i perllongada tasca 
pedagògica. L’obra d’Antoni Pedrola (Vistabella, Tarragonès, 1928) es caracteritza pel dibuix 
rigorós i les línies marcades que a través d’accentuats constrastos cromàtics forts i intensos 
expressen en algunes de les eves obres el dramatisme de la història contemporània. Pedrola 
posa èmfasi en la matèria densa, el ritme de les línies estructurals de la composició i la 
vibració del color. Aquests recursos li permeten aconseguir resultats de gran originalitat i 
potència expressiva en totes les tècniques (especialment l’encàustica) i en totes les 
temàtiques que conrea: paisatge obert, arquitectura i figuració al·legòrica. Museu d’Art 
Modern de Tarragona. Del 15 de setembre al 5 de novembre  de 2017”. 
Bonart cutural, núm. 179 agost setembre, octubre 20 17. (p. 069) 
 
Redacció, “Andrea Leíra iRoger Caparó, guanyadors del XL Premi Tapiró de Pinutra i del 
XXXVIII Premi Julio Antonio d’escultura, del MAMT. 
Andrea Leíra (Barcelona, 1980) amb Jardín ceniza i Roger Caparó (Riudoms, 1975) amb 
Fotre el Camp han guanyat la XL edició del Premi de Pintura i el XXXVIII P^remi Julio 
Antonioo d’escultura que organitza el Museu d’Art Modern de Tarragona. La mostra de la 
Biennal d’Art 2017 de la Diputació de Tarragona es va inaugurar el 14 de juliol i es podrà 
visitar fins el 27 d’agost del 2017. 
El jurat de l’edició 2017 jha estat presidit per Joan Olivella i Ricart, president de la comissió 
de Cultura de la Diputació de Tarragona i fotmat per M. Teresa Camps, comissàrioa 
d’exposicions  iprofessora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona; Cèlia del Diego, 
presidenta de l’Associació Catalana de Crítics d’Art i directora del Centre d’art La Panera de 
Lleida; Francesc Parramon, teòric i crític d’art, i professor de l’Escola d’Art i Diseeny de la 
Diputació de Tarragona; Miquel Garcia Membrado, artista plàstic i guanyador del XXXVII 
Premi Julio Antonioo d’Escultura de la Biennal d’Art 2014, així com Rosa M. Ricomà 
Vallhonrat, directora del Museu d’Art Modern de la Diputació, i Montserrat Martí Estrada, 
secratària del a comissió dels Serveis d’Antenció al Ciutadà d’aquesta Coorporació.” 
Bonart cutural, núm. 179 agost setembre, octubre 20 17. (p. 089) 
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Redacció, “Muestra sobre Antoni Pedrola en el Museu d’Art Modern. El diputado de Cultura, 
Joan Olivella, inaugurará hoy, a las 19:30, en el Museu d’Art Modern (C. de Santa Anna, 8), 
la exposición “Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge”, un recorrido por la trajectoria 
vital y artística del autor.” 
Diari de Tarragona, 14 de setembre de 2017 (p. 18) 
 
 
Redacció, “El pintor Antoni Pedrola exposa al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona” L'artista nascut el 1928 a Vistabella obre la mostra en un acte presidit pel diputat 
de Cultura, Joan Olivella. Originalitat i potència expressiva. Aquests dos atributs 
caracteritzen, segons la crítica, els paisatges i el conjunt de l’obra del pintor Antoni Pedrola, 
protagonista de l’exposició que acaba d’inaugurar el Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT). Nascut el 1928 a Vistabella, a la Secuita, Pedrola és autor d’una obra 
extensa que ha arribat a espais litúrgics, museus i altres espais culturals i socials de diferents 
indrets del món. L’acte d’obertura de la mostra (‘Antoni Pedrola. Art, experimentació i 
mestratge’) ha inclòs un recorregut per les obres exposades, en el qual el mateix artista ha 
acompanyat els nombrosos assistents que s’han aplegat al MAMT. La presentació de la 
mostra i del catàleg que la il·lustra ha anat a càrrec del diputat de Cultura de la Diputació de 
Tarragona, Joan Olivella, acompanyat de la directora del museu, Rosa M. Ricomà; de la 
comissària de l’exposició, Raquel Medina de Vargas; de l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca, 
i del regidor de Vistabella Josep M. Mañé. ‘Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge’ 
es pot visitar fins al 5 de novembre al MAMT, de dimarts a divendres de 10.00 h a 20.00 h; 
dissabte de 10.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h, i diumenges i festius d’11.00 h a 14.00 
h. L’entrada és de franc. 
La Ciutat, 15 de setembre de 2017  
 
 
Rosa M. Rícomà Vallhonrat, “Art,experimentació i mestratge. Antoni Pedrola. Féu la primera 
exposició individual el 1952 a Vilafranca del Penedès. La concepció de  la pintura, en tots els 
aspectes, com un medi vital és essencial en la trajectòria del pintor Antoni Pedrola. Conèixer 
els temes que han inspirat aquest pintor és el que proposa la mostra Antoni Pedrola, art, 
experimentació i mestrtge, de la mà de la seva comissària, Raquel Medina.  El repte que 
se’ns proposa el títol de l’exposició és singular i ha estat possible gràcies a la llarga vida de 
l’artista i al treball desenvolupat en aquests tres àmbits: la creació artística,  la recerca i a 
docència, de manera conjunta però amb singularitats específiques. 
Antoni Pedrola (Vistabella, 1928) té el primer contacte amb el món artístic quan uingressa a 
l’Escola Professional Salessiana, a Sarrià, als 15 anys i, al seu taller d’arts decoratives, 
coneix per primer cop els materials i els procediments pictòrics; posteriorment ingressa a 
l’Escola d’Art de Tarragona, on té com a professors Garcianguera i Gonzalo Líndin. Més 
endavant, ja a Barcelona, audeix a les classes de dibuix de Joan Lahosa a l’Escola Industrial 
per ingressar poc temps després a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi. 
Ha realitzat una àmplia carrera com a pintor vinculada de manera estreta a l’experimentacio 
de procediments pictòrics, i ha esdevingut un especialista en el treball de l’encàustica, 
tècnica coneguda des de l’antiguitat, de complexa execució, que ha sabut actualitzar i 
conrerar en la seva producció artistica, reconeguda al nostre país –el 1964 va guanyar la 
Medalla Tapìró de Pintura de la Diputació de Tarragona- i de manera molt especial també a 
Itàlia, on ha estat reconegut com a Cavaliere Accademico de la Accademia Internazionale 
Greci-Merino, l’any 2003. 
A més, aquest coneixement i esperit investigador i experimentador l’ha sabut transmetre a les 
diverses genracions d’estudians de Belles Arts que han passat des del 1973 per la seva 
càtedra de Procediments Pictòrics a la Universitat de Barcelona.  
Tècniques arístiques 
Fruit de la seva experiència en aquest camp, el 1982 va publicar el llibre Materials, 
procediments i tècniques pictòriques editat per la Univversitat de Barcelona, el primer escrit 
en llengua catalana sobre auquesta temàtica. El 1998 l’editorial Ariel en va fer una traducció 
al castellà, revisada el 2004; fins ara se’n compten vuit edicins. 
Aquesta exposició, que es pot veure fins el 5 de novembre d’enguany, vol ser, doncs, un 
reconeixement a un artista, un savi i un mestre per la seva dedicació a l’art i a la pedagogia; 
però també ha de servir per agrair la seva generositat ver la Diputació de Tarragona i els eu 
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Museu d’Art Modern, que han rebut la donació de les obres que es presenten i que permeten 
fer un recorregut per la seva trajectòria artística i vital. 
Diari de Tarragona,  (Patrimoni transferit) 17 de s etembre de 2017 (p.18) 
 
M. Martínez, “Originalitat i potència expressiva. Aquests dos atributs caracteritzen, segons la 
crítica, els paisatges i el conjunt de l’obra del pintor Antoni Pedrola,protagonista de l’exposició 
que es va inaugurar al Museu d’Ar Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Nascut el 
1928 a Vistabella (la Secuita), Pedrola és autor d’una obra extensa que ha arribat a espais 
litúrgics, museus i altres espais culturals i socials de diferents indrets del món. Sota el nom 
Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge, l’exposició es pot visitafins al dia 5 de 
novembre al MAMT, de dimarts a divendres, de les deu del matí a les vuit del vespre; 
dissabtes, de les deu del matí a les tres de la tarda i de les cinc de la tarda a les vuit del 
vespre, i diumenges i festius, de les onze del matí a les dues del migdia, de manera gratuïta. 
L’acte d’obertura va incloure un recorregut per les obres exposades en el qual el mateix 
artista va acompanyar les nombroses persones que hi van assistir”. 
El Punt Avui, 17 de setembre de 2017 (p. 24) 
 
 
Redacció, “El pintor Antoni Pedrola exposa al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona” L'artista nascut el 1928 a Vistabella obre la mostra en un acte presidit pel diputat 
de Cultura, Joan Olivella. Originalitat i potència expressiva. Aquests dos atributs 
caracteritzen, segons la crítica, els paisatges i el conjunt de l’obra del pintor Antoni Pedrola, 
protagonista de l’exposició que acaba d’inaugurar el Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT). Nascut el 1928 a Vistabella, a la Secuita, Pedrola és autor d’una obra 
extensa que ha arribat a espais litúrgics, museus i altres espais culturals i socials de diferents 
indrets del món. L’acte d’obertura de la mostra (‘Antoni Pedrola. Art, experimentació i 
mestratge’) ha inclòs un recorregut per les obres exposades, en el qual el mateix artista ha 
acompanyat els nombrosos assistents que s’han aplegat al MAMT. La presentació de la 
mostra i del catàleg que la il·lustra ha anat a càrrec del diputat de Cultura de la Diputació de 
Tarragona, Joan Olivella, acompanyat de la directora del museu, Rosa M. Ricomà; de la 
comissària de l’exposició, Raquel Medina de Vargas; de l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca, 
i del regidor de Vistabella Josep M. Mañé. ‘Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge’ 
es pot visitar fins al 5 de novembre al MAMT, de dimarts a divendres de 10.00 h a 20.00 h; 
dissabte de 10.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h, i diumenges i festius d’11.00 h a 14.00 
h. L’entrada és de franc. 
http://www.dipta.cat/ca/noticies/el-pintor-antoni-p edrola-mostra-el-seu-mestratge-en-
una-nova-exposicio-al-museu-dart-modern  
18/09/2017 12:40 
 
 
Xavier Garcia, “Enric Adserà Riba. Artista. De Cabra al triomf holandès” 
Diari de Taragona. “Homenots del Sud” 17 de setembr e de 2017 (p. 32-33) 
 
Llorenç Avinyó, “La Diputació de Tarragona i Viena Edicions presenten el proper dimecres 4 
d’octubre, a dos quarts de set de la tarda, al Museu d’Art Modern de Tarragona, el 
llibre Apel·les Fenosa, entre París i el Vendrell, escrit per Josep Miquel Garcia, director de la 
Fundació Apel·les Fenosa, amb fotografies de Jean-Marie del Moral. L’ acte comptarà amb la 
presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i l’alcalde del Vendrell i 
president de la Fundació Apel·les Fenosa, Martí Carnicer. 
 L’obra esdevé la tercera gran monografia sobre Apel·les Fenosa després del llibre de 
Raymond Cogniat, d’edicions Poligrafa (1969); del de Jean Leymarie, de l’editorial Skyra 
(1993), i dels dos volums del catàleg raonat, obra de Nicole Fenosa i el professor Bertrand 
Tillier. 
 Profusament il·lustrat, amb una selecció de setanta fotografies en blanc i negre, on apareix 
Apel·les Fenosa a la Casa del Portal del Pardo del Vendrell, però també a París, al seu taller 
de Boulevard Saint-Jacques i a la seva residència de la Rue Boissonade. Jean-Marie del 
Moral retrata Apel·les Fenosa esculpint, o passejant per la natura, o amb racons i detalls dels 
seus estris i les seves escultures, grans i petites. 
 Jean-Marie del Moral va conèixer Apel·les Fenosa als anys vuitanta i va retratar-lo 
periòdicament fins a la seva mort, esdevenint el principal testimoni fotogràfic de la seva obra i 
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trajectòria. 
 El text del llibre aproxima a Apel·les Fenosa amb una visió original, ressaltant la seva 
importància a través dels seus col·leccionistes, els seus galeristes i els seus amics, 
principalment els més destacats poetes del segle XX que han glossat la seva obra. 
 Després de la presentació, la Fundació Forum de Tarragona inaugurarà una mostra de 
fotografies de Jean-Marie del Moral. Nació-Baix Penedès. Nació Digital. El Vendrell. 
26/09/2017 17:22 h 
 
Redacció, “Apel·les Fenosa compta amb una nova monografía, escrita per Josep Miquel 
Garcia. La Diputació de Tarragona i  Viena Edicions presentaran el  proper dimecres 4 
d’octubre, a  dos quarts de set de la tarda, al Museu d’Art Modern de Tarragona, el llibre  
Apel·les Fenosa, entre París i el Vendre, escrit  per Josep Miquel Garcia, director de la 
Fundació Apel·les Fenosa, amb fotografies de Jean-Marie del Moral. L’obra representa la 
tercera gran monografia sobre Apel·les Fenosa  després del llibre de Raymond Cogniat 
d’edicions Poligrafa (1969); del de Jean Leymarie, de l’editorial Skyra (1993), i  dels dos 
volums del catàleg raonat, obra de Nicole Fenosa i el professor Bertrand Tillier. El llibre està 
il·lustrat amb una selecció de setanta fotografies en blanc i negre amb Apel·les Fenosa com 
a protagonista”. diarimés 27/09/2017 (p.14) 
 
Redacció, “Es publica una monografia d’Apel·les Fenosa escrita per Josep Miquel 
GarciaJosep Miquel Garcia, el director de la Fundació Fenosa, és l’autor de la monografia 
d’Apel·les Fenosa que es presenta dimecres vinent al Museu d’Art Modern de Tarragona. El 
treball està il.lustrat i conté fotografies de Jean Marie del Moral”. RtvelVendrell, vídeo 27 de 
setembre de 2017 
 
Redacció,  “Apel·les Fenosa, entre París i el Vendrell. El llibre esdevé la tercera gran 
monografia sobre l'escultor i conté una setantena de fotos en blanc i negre on apareix 
Fenosa al Vendrell i a ParísLa Diputació de Tarragona i Viena Edicions presentaran el proper 
dimecres 4 d’octubre, a les 18:30 h, al Museu d’Art Modern de Tarragona, el llibre 'Apel·les 
Fenosa, entre París i el Vendrell', escrit per Josep Miquel Garcia, director de la Fundació 
Apel·les Fenosa, amb fotografies de Jean-Marie del Moral. L’acte comptarà amb la presència 
del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i l’alcalde del Vendrell i president 
de la Fundació Apel·les Fenosa, Martí Carnicer. L’obra esdevé la tercera gran monografia 
sobre Apel·les Fenosa després del llibre de Raymond Cogniat, d’edicions Poligrafa (1969); 
del de Jean Leymarie, de l’editorial Skyra (1993), i dels dos volums del catàleg raonat, obra 
de Nicole Fenosa i el professor Bertrand Tillier.Profusament il·lustrat, amb una selecció de 
setanta fotografies en blanc i negre, on apareix Apel·les Fenosa a la Casa del Portal del 
Pardo del Vendrell, però també a París, al seu taller de Boulevard Saint-Jacques i a la seva 
residència de la Rue Boissonade. Jean-Marie del Moral retrata Apel·les Fenosa esculpint, o 
passejant per la natura, o amb racons i detalls dels seus estris i les seves escultures, grans i 
petites. Jean-Marie del Moral va conèixer Apel·les Fenosa als anys vuitanta i va retratar-lo 
periòdicament fins a la seva mort, esdevenint el principal testimoni fotogràfic de la seva obra i 
trajectòria.El text del llibre aproxima a Apel·les Fenosa amb una visió original, ressaltant la 
seva importància a través dels seus col·leccionistes, els seus galeristes i els seus amics, 
principalment els més destacats poetes del segle XX que han glossat la seva obra.Després 
de la presentació, la Fundació Forum de Tarragona inaugurarà una mostra de fotografies de 
Jean-Marie del Moral. InfoCamp de Tarragona. Art 28 Setembre 2017 18:41  
 
“ Apel·les Presentació del llibre escrit per Josep Miquel Garcia, director de la Fundació 
Apel·les Fenosa, amb fotografies de Jean-Marie del Moral, que va conèixer Apel·les Fenosa 
als anys vui-tanta i va retratar-lo periòdicament fins a la seva mort, esdevenint el principal 
testimoni fotogràfic de la seva obra trajectòria.Profusament il·lustrat, amb una selecció de 
setanta fotografies en blanc i negre, esculpint, o passejant per la natura, o amb racons i 
detalls dels seus estris i les seves escultures, grans i petites, aproxima a Apel·les Fenosa 
amb una visió original, ressaltant la seva importància a través dels seus col·leccionistes, els 
seus galeristes i els seus amics, principalment els més destacats poetes del segle XX que 
han glossat la seva obra” Diari de Tarragona, octubre de 201 
 
Redacció, “Alumnes d'infantil i primària del Camp de Tarragona exposen al Museu d'Art 
Modern. Els treballs han estat elaborats en el marc del programa pedagògic 'Treballem amb 



 21

l'Art', que fomenta l'educació artística entre les escoles de la demarcació. El Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha inaugurat aquest dissabte l'exposició 'Ets 
un artista...i exposes al MAMT. Calendari 2018', una mostra que inclou els treballs 
guanyadors elaborats pels alumnes d'infantil i primària de la demarcació que han participat 
durant el curs 2016-2017 en el programa pedagògic 'Treballem amb l'Art', vinculat al MAMT 
Pedagògic. La mostra es podrà visitar fins al proper 5 de novembre. Els nens i nenes que 
han participat al llarg de l'any de les activitats i visites organitzades s'han aplegat aquest matí 
a l'acte d'inauguració de l'exposició i a la presentació del Calendari 2018, elaborat amb les 
creacions guanyadores. La cita també ha servit per lliurar els premis als treballs guanyadors. 
El diputat de Cultura de la Diputació, Joan Olivella, i la directora del MAMT, Rosa Ricomà, 
han participat en aquest acte, concebut com a cloenda del projecte 'Treballem amb l'Art', que 
enguany ha comptat amb la participació de més de 5.000 alumnes de prop de 50 centres 
educatius de la demarcació. Els tres centres guanyadors de l'edició 2016-2017 han estat: 
l'Escola Santa Anna de Castellvell del Camp (1r premi), el Col·legi Mare Nostrum de 
Tarragona (2n premi) i l'Escola Riu Clar de Tarragona (3r premi). Les obres d'aquests tres 
centres educatius formaran part del calendari 2018, juntament amb els treballs del Col·legi 
Lestonnac-L'ensenyança de Tarragona, del Col·legi Públic d'Educació Especial Alba de 
Reus, de l'Escola Cèsar August de Tarragona, de l'Escola Arrabassada de Tarragona, de 
l'Escola Mare de Déu del Roser de Riudecols i de l'Escola Saavedra de Tarragona. El MAMT 
Pedagògic és una iniciativa del Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona que té com 
a objectiu difondre les seves col·leccions entre el públic escolar a partir de diferents 
propostes i activitats didàctiques. El MAMT Pedagògic també assessora docents i escolars 
en l’elaboració dels seus programes artístics, amb activitats engrescadores i dinàmiques, en 
contacte amb les obres d'art, que els permetin millorar la creativitat i augmentar la capacitat 
d'expressió, producció i apreciació artística”. 
Infocamp Art Diumenge, 08 Octubre 2017 15:23 
 
 
Redacció, “Alumnes del Camp de Tarragona exposen les seves creacions al Museu d’Art 
Modern El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va inaugurar el passat 
dissabte l’exposició Ets un artista... i exposes al MAMT. Calendari 2018, una mostra que 
inclou els treballs guanyadors elaborats pels alumnes d’infantil i primària de la demarcació 
que han participat durant  el curs 2016-2017 en el programa pedagògic Treballem amb l’Art, 
vinculat al 
MAMTPedagògic. La mostra es podrà visitar fins al proper 5 de novembre. Treballem amb 
l’Art ha comptat enguany amb la participació de més de 5.000  
alumnes de prop de 50 centres educatius de la demarcació. Els tres centres guanyadors de 
l’edició 2016-2017 han estat: l’Escola Santa Anna, de Castellvell del Camp (1r premi) el 
Col·legi Mare Nostrum de Tarragona (2n premi) i l’Escola Riu Clar de Tarragona (3r premi). 
El MAMT Pedagògic té com a objectiu difondre les seves co·leccions entre el públic escolar a 
partir de diferents propostes i activitats didàctiques, i també assessora docents i escolars en 
l’elaboració dels seus programes artístics” 
Més Tarragona, 9 d’octubre de 2017 (p. 08)  
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona acull una exposició d’alumnes d’infantil i 
primària. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha inaugurat aquest 
dissabte l'exposició 'Ets un artista... i exposes al MAMT. Calendari 2018', que inclou obres 
elaborades per alumnes d'educació infantil i primària de la província que han participat al 
programa 'Traballem amb l'Art' durant el curs 2016/17.” 
www.vilaweb.cat/noticies  9 d’octubre de 2017  10:54h . 
 
 
Redacció, “El Museo de Arte Moderno de Tarragona acoge una exposición de alumnos de 
infantil y primaria El Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona (MAMT) ha 
inaugurado este sábado la exposición 'Ets un artista... i exposes al MAMT. Calendari 2018', 
que incluye obras elaboradas por alumnos de educación infantil y primaria de la provincia 
que han participado en el programa 'Traballem amb l'Art' durante el curso 2016/17”. 
 http://www.20minutos.es/noticia/3155246/0/museo-art e-moderno-tarragona-acoge-
exposicion-alumnos-infantil-primaria/#xtor=AD-15&xt s=467263   
09-10-2017 10:55  
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Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha inaugurat aquest 
dissabte   l'exposició "Ets un artista...i exposes al MAMT. Calendari 2018", una mostra que 
inclou els treballs guanyadors elaborats pels alumnes d'infantil i primària de la demarcació 
que han participat durant el curs 2016-2017 en el programa pedagògic "Treballem amb l'Art", 
vinculat al MAMT Pedagògic. La mostra es podrà visitar fins al proper 5 de novembre. Els 
nens i nenes que han participat al llarg de l'any de les activitats i visites organitzades s'han 
aplegat aquest matí a l'acte d'inauguració de l'exposició i a la presentació del Calendari 2018, 
elaborat amb les creacions guanyadores. La cita també ha servit per lliurar els premis als 
treballs guanyadors. El diputat de Cultura de la Diputació, Joan Olivella, i la directora del 
MAMT, Rosa Ricomà, han participat en aquest acte, concebut com a cloenda del  projecte 
"Treballem amb l'Art", que enguany ha comptat amb la participació de més de 5.000 alumnes 
de prop de 50 centres educatius de la demarcació. Els tres centres guanyadors de l'edició 
2016-2017 han estat: l'Escola Santa Anna de Castellvell del Camp (1r premi), el Col·legi 
Mare Nostrum de Tarragona (2n premi) i l'Escola Riu Clar de Tarragona (3r premi). Les obres 
d'aquests tres centres educatius formaran part del  calendari 2018, juntament amb els 
treballs del Col·legi Lestonnac-L'ensenyança de Tarragona, del Col·legi Públic d'Educació 
Especial Alba de Reus, de l'Escola Cèsar August de Tarragona, de l'Escola Arrabassada de 
Tarragona, de l'Escola Mare de Déu del Roser de Riudecols i de l'Escola Saavedra de 
Tarragona. El MAMT Pedagògic és una iniciativa del Museu d'Art Modern de la Diputació a 
Tarragona que té com a objectiu difondre les seves col·leccions entre el públic escolar a 
partir de  diferents propostes i activitats didàctiques. El MAMT Pedagògic també assessora 
docents i escolars en l’elaboració dels seus programes artístics, amb activitats 
engrescadores i dinàmiques, en contacte amb les obres d'art, que els permetin millorar la 
creativitat i augmentar la capacitat d'expressió, producció i apreciació artística”. 
www.dipta.cat/ca/noticies/alumnes-dinfantil-i-primaria-del...09-10-2017 9:14 
 
Redacció, “Alumnes d’infantil i primàsria del territori exposen al MAMT. El Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va inaugurar el passat dissabte l’exposició ‘Ets 
un artista...i exposes al MAMT. Calendari 2018’, una mostra que inclou els treballs 
guanyadors elaborats pels alumnes d’infantil i primària de la demarcació que han participat 
durant el curs 2016-2017 en el programa pedagògic ‘Treballem amb l’Art’, vinculat al MAMT 
Pedagògic. La mostra es podrà visitar fins al 5 de novembre. El projecte ha comptat enguany 
amb la participació de més de 5.000 alumnes de prop de 50 centres educatius de la 
demarcació. Els tres centreguanyadors de l’edició 2016-2017 han estat: l’Escola Santa Anna 
de Castellvell del Camp (1r premi), el Col·legi Mare Nostrum de Tarragona (2n premi) i 
l’Escola Riu Clar de Tarragona (3r premi). Les obres d’aquests tres centres educatius 
formaran  
part del calendari 2018, juntament amb els treballs del Col·legi Lestonnac-L’ensenyança de 
Tarragona, del Col·legi Públic d’Educació Especial Alba de Reus, de l’Escola Cèsar August 
de Tarragona, de l’Escola Arrabassada de Tarragona, de l’Escola Mare de Déu del Roser de 
Riudecols i de l’Escola  
Saavedra de Tarragona. L’objectiu és difondre les seves col·leccions entre el públic escolar.” 
Diari de Tarragona, 13 d’octubre de 2017 (p. 21) 
 
Redacció, “La col·lecció Tamarit dedica un nou llibre de Fenosa. L’historiador de l’art i 
director de la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell, Josep Miquel Garcia, i el fotògraf 
francès Jean-Marie del Moral són els autors del llibre Apel·les Fenosa. Entre París i el 
Vendrell que repassa la trajectòria creativa d’aquest escultor que es va desplegar entre 
França i Catalunya.El llibre esdevé el volum 39 de la col·lecció Tamarit, coeditada per la 
Diputació de Tarragona i Viena Edicions. Apel·les Fenosa(Barcelona, 1899-París,1988) va 
deixar una obra important, amb centenars de peces. Va rebre el suport de Picasso, que va 
promoure la seva primera exposició a París l’any 1924 i va inspirar els poetes més destacats 
del seu temps, com ara Carles Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, Max Jacob,Jean 
Cocteau, Paul Eluard i Francis Ponge, entre d’altres. Des del 4 d’octubre,quan es va 
presentar el nou volum, també es pot veure a la Fundació Forvm de Tarragona una exposició 
amb una selecció de les fotografies fetes per Jean-Marie del Moral des de l’any 1972. 
El Punt-Avui 16 d’octubre de 2017 (p.23) 
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A.P. “Julio Antonio tornarà a Móra d’Ebre l’any 2019 a Acord per traslladar les despulles de 
l’il·lustre  escultor des de Madrid a  la capital de la Ribera d’Ebre coincidint amb el centenari 
de la seva mort  a Es treballa per obrir-hi un espai museístic. 
Coincidint amb el centenari de la mort l’any 2019, les despulles de Julio Antonio, l’escultor 
més il·lustrede la Ribera d’Ebre, tornaran fins a la seua Móra d’Ebre natal. L’àrea de Cultura 
de la Diputació de Cultura ha arribat ja a un acord amb els seus descendents per traslladar el 
sepulcre des del cementiri de l’Almudena, a Madrid, fins al de Móra d’Ebre. El trasllat es 
finançarà des de la Diputació –legatària de la seua obra– i inclourà també la làpida de Julio 
Antonio, que disposa d’un conjunt escultural d’interès. “Vam entrar en converses amb la 
Diputació per intentar dignificar i buscar alguna solució que posés més de relleu la 
procedència de Julio Antonio”, explica l’alcalde, Joan Piñol. Paral·lelament, l’Ajuntament i la 
Diputació de Tarragona fa anys que mantenen converses per poder ubicar a Móra d’Ebre un 
petit museu dedicat a la vida i l’obra de Ju lio Antonio i que pugui acollir obra original de 
l’escultor, cedida pel Museu d’Art de Tarragona, més enllà de l’actual sala d’exposicions. 
El consistori es planteja acollir tres habitatges situats a la façana fluvial del municipi i un 
d’aquests podria ser el marc de la sala museu. L’artista més destacat Julio Antonio és el nom 
artístic del morenc Antonio Rodríguez, nascut el 1889. La seua trajectòria ha estat vinculada 
al riu Ebre, ja que es diu que les primeres creacions les va fer usant el fang que es forma a la 
riba del riu al seu pas per Móra d’Ebre. De molt jove es va traslladar a l’Ateneu de Tarragona, 
on va materialitzar les seues primeres obres, i amb només 18 anys es va traslladar a Madrid 
gràcies a una beca concedida per la Diputació de Tarragona. 30 són els anys  que tenia 
l’il·lustre escultor morenc quan va morir. Una mort prematrua als 30 anys. 
La creació més coneguda de Julio Antonio –nom artístic d’Antonio Rodríguez– és El 
monument als herois de 1811, que presideix encara avui un indret destacat de la rambla N o 
v a  d e  Ta r r a g o n a . Ta m b é cal destacar el mausoleu Lemonier, una obra funerària 
que el va ocupar fins a la seua mort, i que ara es troba al Museu d’Art de Tarragona. El febrer 
de l’any 1919, amb només 30 anys, Julio Antonio va morir afectat de tuberculosi i va ser 
enterrat a Madrid. L’institut de Móra d’Ebre porta el seu nom”. 
El Punt-Avui - Camp i Ebre -  17 d’octubre de 2017 (p.29) 
 
A.P. “Julio Antonio tornarà a Móra d’Ebre l’any 2019 a Acord per traslladar les despulles de 
l’il·lustre  escultor des de Madrid a  la capital de la Ribera d’Ebre coincidint amb el centenari 
de la seva mort  a Es treballa per obrir-hi un espai museístic. 
Coincidint amb el centenari de la mort l’any 2019, les despulles de Julio Antonio, l’escultor 
més il·lustrede la Ribera d’Ebre, tornaran fins a la seua Móra d’Ebre natal. L’àrea de Cultura 
de la Diputació de Cultura ha arribat ja a un acord amb els seus descendents per traslladar el 
sepulcre des del cementiri de l’Almudena, a Madrid, fins al de Móra d’Ebre. El trasllat es 
finançarà des de la Diputació –legatària de la seua obra– i inclourà també la làpida de Julio 
Antonio, que disposa d’un conjunt escultural d’interès. “Vam entrar en converses amb la 
Diputació per intentar dignificar i buscar alguna solució que posés més de relleu la 
procedència de Julio Antonio”, explica l’alcalde, Joan Piñol. Paral·lelament, l’Ajuntament i la 
Diputació de Tarragona fa anys que mantenen converses per poder ubicar a Móra d’Ebre un 
petit museu dedicat a la vida i l’obra de Ju lio Antonio i que pugui acollir obra original de 
l’escultor, cedida pel Museu d’Art de Tarragona, més enllà de l’actual sala d’exposicions. 
El consistori es planteja acollir tres habitatges situats a la façana fluvial del municipi i un 
d’aquests podria ser el marc de la sala museu. www.elpuntaviu.cat Les altres edicions 17 
d’octubre de 2017 
 
Carina Filella,  “La col·lecció Tamarit dedica el nou llibre a Fenosa 'Apel·les Fenosa. Entre 
París i el Vendrell' repassa la trajectòria creativa d'aquest escultor que es va desplegar entre 
França i Catalunya. 
L’historiador de l’art i director de la Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell, Josep Miquel 
Garcia, i el fotògraf francès Jean-Marie del Moral són els autors del llibre 'Apel·les Fenosa. 
Entre París i el Vendrell', que repassa la trajectòria creativa d’aquest escultor que es va 
desplegar entre França i Catalunya. El llibre esdevé el volum 39 de la col·lecció Tamarit, 
coeditada per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions.Apel·les Fenosa (Barcelona, 1899-
París, 1988) va deixar una obra important, amb centenars de peces. Va rebre el suport de 
Picasso, que va promoure la seva primera exposició a París l’any 1924 i va inspirar els 
poetes més destacats del seu temps, com ara Carles Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, 
Max Jacob, Jean Cocteau, Paul Eluard i Francis Ponge, entre d’altres. Des del 4 d’octubre, 
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quan es va presentar el nou volum, també es pot veure a la Fundació Forvm de Tarragona 
una exposició amb una selecció de les fotografies fetes per Jean-Marie del Moral des de l’any 
1972. 
El Punt Avui  Dilluns, Art - 16 Octubre 2017 08:47 
 
  
Redacció, “Felícia Fuster i Mercè Modol en diàleg La Fundació Felícia Fuster, carrer Camps i 
Fabrés 3- 11 , baixos 3ª de Barcelona, acull del 24 d’octubre al 16 de febrer la mostra Felícia 
Fuster i Mercè Modol. El diàleg, comissariada per Antonio Salcedo Miliani i que compta amb 
la participació de la Diputació de Tarragona. “Dues creadores, Felícia Fuster (Barcelona 
1921) i Mercè Modol (Terrassa 1934, però vallenca des dels deu anys). Dos mons i dues 
visions. Felícia Fuster va crear la seva obra a París, i Mercè Modol sempre a Valls. 
S’estableix, per tant, un diàleg imaginari entre les obres de dues veteranes artistes, malgrat 
que elles no es van arribar a conèixer. Felícia Fuster va morir a París, el 4 de març del 2012. 
Les dues artistes han creat una obra interessant i diversa, amb trajectòries molt diferents, 
cadascuna ha creat un llenguatge propi. Pintura, escultura, gravats, ceràmica, instal·lacions, 
integren aquesta mostra, amb camins que se separen i a la vegada s’entrecreuen. Com 
podem, doncs, establir aquest diàleg? Ho fem des del respecte vers el treball de dues dones 
que han dedicat una part molt important de les seves vides al món de l’art i que han estat 
exemple d’honradesa, de valentia i d’amor per la llibertat.” La Fundació és una entitat 
privada, sense ànim de lucre, creada per la poeta i artista plàstica Felícia Fuster i amb la 
participació de personalitats del món literari i artístic del nostre país. La Fundació es vertebra 
en dos eixos principals: donar a conèixer l’obra poètica i plàstica de l’autora i, mitjançant uns 
ajuts econòmics, estimular la creació plàstica, difondre la llengua catalana a l’estranger i 
ajudar a la realització d’estudis superiors a persones sense possibilitats econòmiques” 
www.Bonart.cat/actual/felicia-fuster-i-merce-modol- en dialeg/   20/10/2017 13:10 
 
 
Sara Sans, “Diez años más de Miró en Tarragona. El tapiz que Miró donó a la Cruz roja de 
Tarragona por atender a su hija permanece en el MAMT.” 
La Vanguardia. 26 d’octubre de 2017 (p. 48) 
 
 
Redacció, “El Tapís de Joan Miró romandrà a Tarragona durant 10 anys més. Creu Roja 
Espanyola i la Diputació de Tarragona han acordat una pròrroga perquè aquesa obra 
segueixi exposada al Museu d’art Modern.” 
Diari Més 26 d’octubre de 2017 (p. 09) 
 
Redacció, “Creu Roja i la Diputació prorroguen el conveni de cessió del Tapís del Tarragona 
fins el 2028” 
Tarragona Radio actualitat de 13:30a 14:00h 26/10/2 017 13:55 
 
Redacció, “Creu Roja i la Diputació prorrgouen el conveni de cessió del Tapís de Miró fins el 
2028. L’obra de l’artista continuarà exposant-se al Museu d’art Modern de la Diputació de 
Tarragona.” 
www.infocamp.cat   de Tarragona 26/10/2017 14:01 
 
Redacció, “Creu Roja Espanyola i la Diputació de Tarragona han acordat una pròrroga de 
deu anys en la cessió del Tapís de Tarragona, creat per Joan Miró i que s’exhibeix al Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona des de l’any 2008. L’acord elaborat aleshores 
expira el proper 1 de març i d’aquesta manera la Diputació en seguirà sent la dipositària com 
a mínim fins al 2028. 
La nova entesa l’han signada Ramon Grau, president de Creu Roja Tarragona, i Josep 
Poblet, president de la Diputació de Tarragona. En el conveni s’explicita que l’entitat 
“dipositària ha realitzat una sèrie d’accions didàctiques i de difusió que han posat a l’abast del 
públic el coneixement de l’esmentada obra, tenint en compte especialment criteris 
d’accessibilitat”. Les dues parts també reconeixen “que el dipòsit contribueix a la conservació 
de l’obra i a la seva visibilització, alhora que aporta valor afegit a les col·leccions de la 
Diputació de Tarragona i a la difusió de l’art contemporani a les comarques 
tarragonines”.Història del Tapís de TarragonaEl 12 de desembre de 1970 Joan Miró va fer 



 25

donació a Creu Roja Espanyola d’un tapís de grans dimensions (2,80 metres d’alçada per 
4,10 metres de llargada) creat en honor a l’entitat. L’artista el va realitzar com a agraïment al 
Dr. Rafel Orozco, que treballava a l’Institut Mèdic Quirúrgic o Hospital de la Creu Roja de 
Tarragona, ja que la nit de cap d’any de 1966 el facultatiu va atendre Maria Dolors Miró, 
l’única filla de l’artista, que havia estat atropellada per un tren en creuar un pas a nivell a 
Mont-roig del Camp. 
Miró va signar un primer dibuix el 27 de setembre de 1968, un esborrany on assenyalava les 
diferents parts que constituïen el Tapís de Tarragona. La peça va ser elaborada per l’artista 
català Josep Royo, que va seguir fidelment l’obra mironiana. 
El 30 de setembre de 1970 es va presentar a la Sala Gaspar de Barcelona i va estar-hi 
exposat uns dies, abans de ser traslladat a Tarragona, en concret a l’Hospital de la Creu Roja 
de Tarragona, que va tancar les seves portes el 1996. L’obra segueix a Tarragona per 
voluntat expressa de l’artista, que mai va voler que sortís de la ciutat, i des del 2008 es troba 
al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
El Tapís de Tarragona té les característiques de la trajectòria de Miró, és a dir, línies molt 
concretes, taques de color distribuïdes en perfecta harmonia i gran força visual. Per realitzar-
lo van caldre quatre mesos de feina i quasi 60 quilos de llana. www.dipta.cat/noticies  26 
/10/2017 8:37 
 
Redacció, “Creu Roja Espanyola i la Diputació de Tarragona han acordat una pròrroga de 
deu anys en la cessió del Tapís de Tarragona, creat per Joan Miró i que s’exhibeix al Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona des de l’any 2008. L’acord elaborat aleshores 
expira el proper 1 de març i d’aquesta manera la Diputació en seguirà sent la dipositària com 
a mínim fins al 2028. La nova entesa l’han signada Ramon Grau, president de Creu Roja 
Tarragona, i Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. En el conveni s’explicita 
que l’entitat “dipositària ha realitzat una sèrie d’accions didàctiques i de difusió que han posat 
a l’abast del públic el coneixement de l’esmentada obra, tenint en compte especialment 
criteris d’accessibilitat”. Les dues parts també reconeixen “que el dipòsit contribueix a la 
conservació de l’obra i a la seva visibilització, alhora que aporta valor afegit a les col·leccions 
de la Diputació de Tarragona i a la difusió de l’art contemporani a les comarques 
tarragonines”.Història del Tapís de TarragonaEl 12 de desembre de 1970 Joan Miró va fer 
donació a Creu Roja Espanyola d’un tapís de grans dimensions (2,80 metres d’alçada per 
4,10 metres de llargada) creat en honor a l’entitat. L’artista el va realitzar com a agraïment al 
Dr. Rafel Orozco, que treballava a l’Institut Mèdic Quirúrgic o Hospital de la Creu Roja de 
Tarragona, ja que la nit de cap d’any de 1966 el facultatiu va atendre Maria Dolors Miró, 
l’única filla de l’artista, que havia estat atropellada per un tren en creuar un pas a nivell a 
Mont-roig del Camp. Miró va signar un primer dibuix el 27 de setembre de 1968, un 
esborrany on assenyalava les diferents parts que constituïen el Tapís de Tarragona. La peça 
va ser elaborada per l’artista català Josep Royo, que va seguir fidelment l’obra mironiana. El 
30 de setembre de 1970 es va presentar a la Sala Gaspar de Barcelona i va estar-hi exposat 
uns dies, abans de ser traslladat a Tarragona, en concret a l’Hospital de la Creu Roja de 
Tarragona, que va tancar les seves portes el 1996. L’obra segueix a Tarragona per voluntat 
expressa de l’artista, que mai va voler que sortís de la ciutat, i des del 2008 es troba al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. El Tapís de Tarragona té les 
característiques de la trajectòria de Miró, és a dir, línies molt concretes, taques de color 
distribuïdes en perfecta harmonia i gran força visual. Per realitzar-lo van caldre quatre mesos 
de feina i quasi 60 quilos de llana. Canal Ajuntament.cat/noticies 26/10/2017 14:03 
 
Redacció, “Creu Roja i la Diputació de Tarragona prorroguen el conveni de cessió del tapís 
de Miró fins el 2028. L’obra de l’artista continuarà exposant-se al Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona.” http://laciutat.cat/creu-roja ... 26/10/2017 14:04 
 
Redacció, “Tarragona. El Tapiz de Miró seguirà en el Museu d’art Modern. Cruz Roja 
Española y la Diputació han acordado una prórroga de diez años –hasta 2028- en la cesión 
del Tapís de Tarragona, creado por Joan Miró y que se exhibe en el Museu d’art Modern de 
la Diputació desde 2008.” Diari de Tarragona, 26 d’octubre de 2017 (p. 21) 
 
Redacció, Creu Roja i la Diputació prorroguen el convni de cessió del Tapís de Miró fins el 
2018. El Tapís de Tarragona s’exhibeix al Museu d’Art Modern de la Diputació des de l’any 
2018” Tarragona Ràdio, 25-10-2017 16:00 



 26

 
Redacció, “ Creu Roja i la Diputació prorroguen el conveni de cesio del taoís de Miró. L’obra 
de l’artista continuarà exposant-se al Musau d’Art Modern. Creu Roja i la Diputació de 
Tarragona han acordat una pròrroga de deu anys en la cessió del Tapís de Tarragona, creat 
per Joan Miró i que s'exhibeix al Museu d'Art Modern des de l'any 2008. L'acord elaborat 
aleshores expira el proper 1 de març i d'aquesta manera la Diputació en seguirà sent la 
dipositària com a mínim fins al 2028. La nova entesa l'han signada Ramon Grau, president 
de Creu Roja Tarragona, i Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. En el 
conveni s'explicita que l'entitat "dipositària ha realitzat una sèrie d'accions didàctiques i de 
difusió que han posat a l'abast del públic el coneixement de l'esmentada obra, tenint en 
compte especialment criteris d'accessibilitat". Les dues parts també reconeixen "que el 
dipòsit contribueix a la conservació de l'obra i a la seva visibilització, alhora que aporta valor 
afegit a les col·leccions de la Diputació de Tarragona i a la difusió de l'art contemporani a les 
comarques tarragonines". ReusDigital.cat 30/10/2017 8:00 
 
Anunci, “Jaume Mercadé (1889-1967) A la recerca d’un art total. Del 16 de november de 
2017 al 14 de gener de 2018. Museu d’Art Modern de Tarragona” 
Bonart cutural, núm. 180 novembre, desembre, gener 2017/2018 (p. 075) 
 
Conxita Oliver, “La mediteranïtat de Jaume Mercadé. Museu d’Art Modern de Tarragona. Del 
16 de novembre de 2107 al 14 de gener de 2018. 
El Museu d’art Modern de Tarragona amb la col·laboració del Museu de Valls, ha volgut 
homenatjar i reivindicar  la figura i l’obra del pintor i orfebre Jaume Mercadé (Valls, 1889 – 
Barcelona, 1967). Arran del cincuantè aniversari de la seva mort. L’exposició repassa, a 
través d’una selecta tria d’obres, les etapes més significatives del seu quefer pictòric, sense 
oblidar la seva tasca d’orfebre i joier. 
L’estreta relació entre la seva creació i el Mediterrani és un dels aspectes més significatius. 
El paisatge és el gènere conreat per l’artista –encara que també va tractar la figura, el retrat i 
la natura morta-, però no qualsevol paisatge, sinó que es va identificar plenament amb els 
camps de Tarragona i les seves rodalies. La terra on va néixer i on va passar llargues 
temporades fou una terra estimada i sentida amb tanta intensitat que, no només la va reflectir 
en la seves pintures sinó també en un text autobiogràfic: “Vaig néixer a Valls i passo els 
estius en l’anomenat Bosc de Valls, a quatre quilòmetres d’aquesta ciutat, en un paisatge 
hioracià on les corbes de les muntanyes son tan suaus i harmonioses com les línies del cos 
femení, on l’aire és cristal·lí i el silenci, clar i transparent.” 
Bonart cutural, núm. 180 novembre, desembre, gener 2017/2018 (p. 046) 
 
Redacció, “L'artista vallenca Mercè Mòdol i la poetessa Felícia Fuster, en una exposició a 
Barcelona. La Fundació Felícia Fuster de Barcelona ha inaugurat l'exposició 'En diàleg', en 
què aquesta pintora, poetessa i traductora (Barcelona, 1921- París, 2012) protagonitza un 
diàleg artístic imaginari amb la ceramista i també pintora vallenca Mercè Modol. En aquesta 
mostra, la Fundació Felícia Fuster retorna la invitació rebuda des del Museu d'Art Modern de 
la Diputació de Tarragona (MAMT), que ja va programar l'exposició a principi d'any en el 
marc del 40è aniversari d'aquest espai cultural. Totes dues exposicions tenen com a 
comissari Antonio Salcedo Miliani, qui ha estat present a l'obertura de la mostra, juntament 
amb Mercè Modol; la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà, i la presidenta de la Fundació 
Felícia Fuster, Enrica Mata. Felícia Fuster va crear la seva obra a París, on hi va viure 60 
anys, i Mercè Modol sempre a Valls, on hi va residir des que tenia 10 anys. A 'En diàleg' les 
obres de totes dues artistes dialoguen a través de desenes d'obres, malgrat que elles no es 
van arribar a conèixer. Aquesta és una trobada entre dues creadores que han viscut 
experiències molt diferents: una en una població de l'interior del país i l'altra en un dels 
centres de creació artística més importants del món, però mantenint la relació amb 
Catalunya. Pintura, escultura, gravats, ceràmica i instal·lacions, integren aquesta mostra, 
amb camins que se separen i a la vegada s'entrecreuen”. 
El Portal Nou, Periòdic de Valls, l'Alt Camp i la C onca Digital 27/10/ 2017  
 
Javier Díaz Plaza, “El regalo de Miró. Se queda. El Tapís de Tarragona seguirá siendo el 
emblema del Museu d’Art Modern al menos dies años más. 
Accesible. Los niños pueden emular al artista. El MAMT dispone de un espació tàctil para 
que las personas con discapacidad visual puedan conocer el Tapís de Tarragona. Ademàs, 
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hay una zona al lado, con sillas y mesas, para que los niños emulen el pintor colereando el 
tapiz en una hoja de papel. “recibimos muchas viistas de familias y escolares”, apunta Rosa 
Ricomà, directora del museo”.  
Diari de Tarragona, 31 d’octubre de 2017 (p. 40 i 4 1) 
 
Redacció, “L’Escola d’Art i Disseny de Tarragona ensenya el llenguatge universal del dibuix a 
peu de carrer. La primera jornada del 'Big Draw' va dur ahir tallers i classes a carrers i places 
de la Part Alta / Les activitats segueixen divendres amb la presència destacada del dibuixant 
d’historietes Javi Royo. La Plaça de la Font, les Voltes del Circ Romà, la Plaça del Rei o el 
Pla de la Seu, han estat aquest dijous alguns dels escenaris de l’esdeveniment Big Draw de 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona per dur el Dibuix al carrer en tot un seguit 
d’actes i activitats participatives. L’elaboració d’un trencaclosques gegant a través d’un taller 
obert a tothom que s’hi ha volgut afegir ha estat una de les accions més seguides, a la plaça 
de la Font. Dirigida per la il·lustradora Berta Artigal, l’activitat ha permès realitzar un gran 
trencaclosques amb la imatge d’un colom, a partir de les peces que prèviament s’han dibuixat 
i decorat al bell mig de la plaça. A la plaça del Rei, l’il·lustrador Ferran Orta ha conduït el 
taller i La taca i la línia amb eines poc convencionals, en què també hi ha participat 
passejants i ciutadans anònims que han volgut fer la seva aportació. La jornada ha seguit 
amb una conferència al Museu d’Art Modern del dissenyador gràfic tarragoní Manuel Moranta 
Parlar. Pensar. Dibuixar i classes sobre diferents tècniques amb alumnat i professorat 
mostrant a diferents carrers de la Part Alta allò que normalment només es pot veure a les 
aules del centre. El reconegut dibuixant d’historietes Javi Royo, aqu est divendres al 
Museu d’Art Modern.  Una de les figures destacades convidades a l’esdeveniment és el 
dibuixant d’historietes, Javi Royo, que aquest divendres, a les 13 hores, serà al Museu d’Art 
Modern de Tarragona (C. Santa Anna 8) per explicar la seva experiència professional i la 
seva visió particular del món del dibuix amb la conferència 'Dibuixar en cas d'incendi'. També 
per aquest divendres, 3 de novembre, la plaça del Rei acollirà el taller 'Collage', amb l’artista 
plàstica Mònica Solsona, entre les 10  les 12h. A més, diferents carrers de la Part Alta seran 
escenari de sessions obertes amb alumnat i professorat de l’Escola com Frottage Urbà 
(diferents carrers del nucli antic), Dibuix sobre vidre (aparadors del carrer major i Dibuix 3D 
(porxos del carrer Merceria). Festival Big Draw. El Festival Big Draw és la celebració més 
gran del món del dibuix amb activitats organitzades arreu per creadors, difusors i centres de 
promoció i d’ensenyament de l’art i el disseny. L’entitat no governamental fundada l’any 2000, 
The Big Draw, va ser la impulsora d’aquesta iniciativa que té lloc anualment i que promou el 
llenguatge.” 
Redacció Infocamp  Divendres, 03/11/ 2017 08:49 
 
Redacció, “La Plaça de la Font, les Voltes del Circ Romà, la Plaça del Rei o el Pla de la Seu, 
han estat aquest dijous 2 de novembre alguns dels escenaris de l’esdeveniment Big Draw de 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona per dur el Dibuix al carrer en tot un seguit 
d’actes i activitats participatives. L’elaboració d’un trencaclosques gegant a través d’un taller 
obert a tothom que s’hi ha volgut afegir ha estat una de les accions més seguides, a la plaça 
de la Font. Dirigida per la il·lustradora Berta Artigal, l’activitat ha permès realitzar un gran 
trencaclosques amb la imatge d’un colom, a partir de les peces que prèviament s’han dibuixat 
i decorat al bell mig de la Plaça. A la plaça del Rei, l’il·lustrador Ferran Orta ha conduït el 
taller i La taca i la línia amb eines poc convencionals, en què també hi ha participat 
passejants i ciutadans anònims que han volgut fer la seva aportació. La jornada ha seguit 
amb una conferència al Museu d’Art Modern del dissenyador gràfic tarragoní Manuel Moranta 
Parlar. Pensar. Dibuixar i classes sobre diferents tècniques amb alumnat i professorat 
mostrant a diferents carrers de la Part Alta allò que normalment només es pot veure a les 
aules del centre. El Festival Big Draw és la celebració més gran del món del dibuix amb 
activitats organitzades arreu per creadors, difusors i centres de promoció i d’ensenyament de 
l’art i el disseny. L’entitat no governamental fundada l’any 2000, The Big Draw, va ser la 
impulsora d’aquesta iniciativa que té lloc anualment i que promou el llenguatge universal del 
dibuix com a eina per a l’educació, l'expressió i la creació. 
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/LEscola- dArt-i-Disseny-dibuixa-a-peu-de-
carrer-a-Tarragona-20171106-0046.html  6/11/2017 14:35 
Antonio Salcedo “Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge. Museu d’art Modern de la 
Diputació de Tarragona. Del 14 de setembre al 5 de novembre de 2017. altanet.org/MAMTEl 
Museu d’Art de la Diputació de Tarragona presenta una exposició amb carácter antològic del 
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pintor Antoni Pedrola (Vistabella, La Secuita, 1928) un artista d’extensa trajectòria, autor 
d’uns dels llibres més coneguts en l’enseyament de belles arts: Materiales, procedimientos y 
técnicas pictóricas, però poc coengut al territori. El recorregut està plantejat per grups 
temàtics, dibuixos i olis de primera època, paisatges, inicialment molt propers al paisatgisme 
cátala, per passar a obres estructurades amb una forta densidat matèrica. Al llarg dels anys, 
va alternant altres temàtiques: obres religioses amb una icinografia molt personal, obres 
expressionistes de carácter social i existencial, i paisatges urbans que, per la seva técnica, 
semblen pintures murals.”Auriga, revista d’art i pensament contemporani.  Nú m. 32 
novembre 2017 (p. 08) 
 
Màrius Domingo, “Biennal d’Art de Tarragona 2017. Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. Del 15 de juliol al 27 d’agost de 2017. altanet.org/MMT. Coincidint amb el 40 
aniversari del Museu d’art Modern de Tarragona es presenta el 38 premi Julio Antonio 
d’escultura i el 40 premi Tapiró de pintura. Una ullada als premiats en tots aquests anys diu 
molt dels gustos imperants en cada moment en el mon de l’art, dels artistes que obtenen el 
guardó i no produeix més obra, o dels que no obtenen premi ni menció i després 
desenvolupen una carrera reconeguda.  En tot cas, els encerts han estat notables i ofereixen 
una visió molt interessant del context en què, amb els alts i baixos i els inevitables forats, s’ha 
produit la creació artística en els darrers anys. En escultura, l’obra guanyadora, ha estat 
Fotre el Camp, de Roger Caparó Ferrant. Una reflexió sobre l’abandonament del món rural, 
de la tera de cultiu, de la tradició pagesa. Les relacions que establim amb la terra des de 
l’òptica urbana imperant és la línia de treball sobre la qual Roger Caparó aprofundeix des de 
fa anys, i ara es concreta en una sèrie de construccions que ens recorden es casetes dels 
ocells que es pengen dels arbres per afovorir la nidificació d’espècies en perill d’extinció. 
Sobre uns dels frontals hi ha una imatge obtinguda previament d’un mas, concretament un 
pany de paret amb una finestra. En paraules de l’artista: “aquests masos-caixes-niu 
esdevenen hàbitats híbrids, evocacions d’un acord abandonat entre hme i natura”.  Marc 
Anglés Cacha amb L’habit no fa el monjo va obtenir un accèssit, una investigació que posa 
de manifest la pasivitat davant la sobrecàrrega d’informació de la societat actual, com la 
repetició d’imatges –o en el seu cas, la presència constant de l’obra d’art -li fa perdre valor, la 
seva potencia. Núria Fernández Estopa amb l’obra Migració 2 i Sergi Quiñonero Ortuño amb 
l’obra Fragment, van obtenir mencions honorífiques. Es tracta de dues peces que ens parlen 
de temes d’absoluta actualitat: les migracions causades per la guera i el volum de productes 
que generem, aptes per ser reciclats. El 40 premi Tapiró de pintura el va obtenir Andrea Leíra 
Oses amb l’obra Jardín ceniza. Una instal·lació que inclou una peça a carbonet, text i 
fotografia, que expandeix el concepte de pintura tradicional incorporant elements diversos. 
Amb Jardín ceniza, Lería reflexiona sobre les relacions que s’estableixen entre les persones i 
com avancem amb els actuals mitjans de comunicació electrónica. Núria Rion Virgili es va 
emportar l’accèssit amb la peça Projecte retornar/llar, obra matèrica amb una gran càrrega 
conceptual que posa de manifest el valor dels objectes i la petja que deixen les persones. 
Finalment, Carlos Zúñiga va obtenir un accèssit amb una obra molt interessant titulada Pablo 
Serra. De Zuñiga destacaría una frase del currículum que s’inclou en el catàleg de la bienal: 
“Al mes se radica en Londres donde escribe un solo poema”. Els aristes Marie-France Veyrat 
amb Struktur PL, Jorge Conde amb Love me this way, (projecte The Scarred Transporter) i 
Lluc Queralt amb Somni, de les comarques de Tarragona, han estat finalistes en aquesta 
edició de la biennal”. Auriga, revista d’art i pensament contemporani.  Nú m. 32 
novembre 2017 (p. 14) 
 
Assumpta Rosés. “...Núria Rion. Revelacions al límit de la presencia. Juliol. Biennal 
d’Art.Premi Tapiró de pintura. MAMT i Diputació de Tarragona. accésit al premi de pintura per 
l’obra Retomar/Lllar. Una gran pell, capturada amb un motlle de làtex, sobre una paret i la llar 
de foc del mas de les Gasoses de la Canonja. El motlle replica les textura i les formes del 
mur i també suma fragments del material: guix, pintura, òxids, terra, etc., que queden 
adherides a la pell...” Auriga, revista d’art i pensament contemporani.  Nú m. 32 
novembre 2017 (p. 07) 
 
Anunci, “Jaume Mercadé (1889-1967) a la recerca dun art total. Del 16 de novembre de 2017 
al 14 de gener de 2018. Museu d’art Modern de Tarragona.”Auriga, revista d’art i 
pensament contemporani.  Núm. 32 novembre 2017 (p. 15) 
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N.B. “Tarragona. Museu d’Art Modern. Santa Anna, 8 mamt@dipta.cat.  Antoni Pedrola es el 
encargado de abrir temporada de exposiciones temprales en el museu d’art Modern, con “art, 
experimnetació i mestratge”. El gran Santos Torroella comentó sobre la obra dl artista de 
Vistabella, “La pintura de pedrola es de rtimo lento, concentrada en sí misma, y avanza por 
sus pasos contados, como buscando el puntio exacto y nada fácil en donde puedan 
enlazarse cabal y felizmente, libetad y necesidad, orden e inspiración. Lo gratuito, la 
improvisación, la difundida creencia de que todo, o lo más, puede darse por añadidura, 
quedan descartados en ella.” Revistart, revista de las artes. Núm. 183 año XXIII . 2017 
 
Redacció, “Jaume Mercadé (1889-1967), a la recerca d’un art total’ és el títol de l’exposició 
que acull el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) i del volum 38 de la 
Col·lecció Tamarit, editada per la Diputació i per Viena Edicions. Aquestes dues propostes 
artístiques homenatgen el pintor i orfebre vallenc, coincidint amb el 50è aniversari de la seva 
mort. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Valls Marc Ayala; el net de l’artista Jaume Mercadé, i l’autor del llibre, Daniel 
Giralt-Miracle, han participat a l’acte que ha tingut lloc aquest dijous i que ha servit per 
presentar el llibre i per donar el tret de sortida a l’exposició homònima, que es pot visitar al 
MAMT fins al proper 14 de gener. Aquesta mostra inèdita, creada en col·laboració amb el 
Museu de Valls, aplega en total una cinquantena de pintures i joies, que posen de manifest el 
paral·lelisme entre els dos mons artístics de Mercadé, tant per la particularitat del seu dibuix 
com per la seva meticulositat. El seu nom és un referent per les avantguardes en l’art de 
l’orfebreria, i en la pintura, amb una producció fresca, moderna i propera. Un dels valors més 
remarcables de l’obra de Mercadé és la capacitat per traslladar a les seves teles l’essència 
del paisatge de les comarques del Camp de Tarragona. L’Església de Sant Joan de Valls, el 
baluard de Montblanc i el Monestir de Poblet són alguns dels indrets que plasma a les seves 
obres, fet que els situa els paisatges del seu país al centre de la seva producció pictòrica. A 
més, tant l’exposició com el volum escrit per Daniel Giralt-Miracle, posen en valor l’obra 
d’orfebreria de l’artista vallenc i la insereix en la trajectòria global de l’artista, “a la recerca 
d’un art total”, tal com posa de manifest el títol. Jaume Mercadé (Valls, 1889 – Barcelona, 
1967) Jaume Mercadé i Queralt va néixer a Valls el 1889 en el si d’una família treballadora 
que tenia una botiga de porcellana i cristall. Amb 16 anys es trasllada a Barcelona on estudia 
a l’escola del Gremi de Joiers i fa les pràctiques al prestigiós taller d’orfebreria de la família 
Sunyer. Els objectius de Jaume Mercadé eren més amplis. Alumne destacat en el camp del 
dibuix i apassionat de les sortides a la natura per pintar paisatges, estudià també a l’Escola 
d’Art de Francesc d’A. Galí, un centre modern i lliure. Amb aquesta formació i la influència del 
París de les avanguardes, Mercadé torna a Valls, on inicia la seva carrera artística, sempre 
inquieta i renovadora. Posteriorment, el 1916 s’estableix definitivament a Barcelona on obre 
el seu primer taller de joieria, fet que l’inicià com a professional independent una trajectòria 
consagrada a l’art, amb nombrosos viatges i èxits al llarg dels anys, exposant la seva pintura 
com la seva joieria, participant en grans esdeveniments artístics arreu del món i veient com la 
seva obra era distingida amb diversos guardons. Diari Digital Tarragona21 17/11/2017  
11:30 
 
Redacció, “Un llibre i una exposició homenatgen el pintor i orfebre vallenc Jaume MercadéEl 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ha acollit aquest dijous l'acte de 
presentació del nou volum de la col·lecció Tamarit i la inauguració de la mostra, que s'hi pot 
visitar fins al 14 de gener.” 
LaCiutat.cat 17/11/2’017 11:30 
 
Redacció, “Un llibre i una exposició homenatgen el pintor i orfebre vallenc Jaume Mercadé, 
en el 50è aniversari de la seva mort El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ha 
acollit aquest dijous l'acte de presentació del nou volum de la col·lecció Tamarit i la 
inauguració de la mostra, que s'hi pot visitar fins al 14 de gener.” Girona 
Notícies.com 18/11/2017  -  22:11  
 
Redacció, “Un llibre i una exposició homenatgen el pintor i orfebre vallenc Jaume Mercadé. 
Aquesta mostra inèdita, creada en col·laboració amb el Museu de Valls, aplega en total una 
cinquantena de pintures i joies. ‘Jaume Mercadé (1889-1967), a la recerca d’un art total’ és el 
títol de l’exposició que acull el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) i 
del volum 38 de la Col·lecció Tamarit, editada per la Diputació i per Viena Edicions. Aquestes 
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dues propostes artístiques homenatgen el pintor i orfebre vallenc, coincidint amb el 50è 
aniversari de la seva mort. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; el regidor 
de Cultura de l’Ajuntament de Valls Marc Ayala; el net de l’artista Jaume Mercadé, i l’autor 
del llibre, Daniel Giralt-Miracle, han participat a l’acte que ha tingut lloc aquest dijous i que ha 
servit per presentar el llibre i per donar el tret de sortida a l’exposició homònima, que es pot 
visitar al MAMT fins al proper 14 de gener. Aquesta mostra inèdita, creada en col·laboració 
amb el Museu de Valls, aplega en total una cinquantena de pintures i joies, que posen de 
manifest el paral·lelisme entre els dos mons artístics de Mercadé, tant per la particularitat del 
seu dibuix com per la seva meticulositat”. ElVallenc.cat 18/11/2017 16:00 
 
Redacció, “Un llibre i una exposició homenatgen el pintor i orfebre vallenc Jaume Mercadé. El 
Museu d'Art Modern de Tarragona ha acollit l'acte de presentació i la inauguració de la 
mostra, que s'hi pot visitar fins al 14 de gener. El president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet; el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls Marc Ayala; el net de l'artista 
Jaume Mercadé, i l'autor del llibre, Daniel Giralt-Miracle, han participat a l'acte que ha tingut 
lloc aquest dijous 16 de novembre i que ha servit per presentar el llibre i per donar el tret de 
sortida a l'exposició homònima, que es pot visitar al MAMT fins al proper 14 de gener. 
Aquesta mostra inèdita, creada en col·laboració amb el Museu de Valls, aplega en total una 
cinquantena de pintures i joies, que posen de manifest el paral·lelisme entre els dos mons 
artístics de Mercadé, tant per la particularitat del seu dibuix com per la seva meticulositat. El 
seu nom és un referent per les avantguardes en l'art de l'orfebreria, i en la pintura, amb una 
producció fresca, moderna i propera. Un dels valors més remarcables de l'obra de Mercadé 
és la capacitat per traslladar a les seves teles l'essència del paisatge de les comarques del 
Camp de Tarragona L'Església de Sant Joan de Valls, el baluard de Montblanc i el Monestir 
de Poblet són alguns dels indrets que plasma a les seves obres, fet que els situa els 
paisatges del seu país al centre de la seva producció pictòrica. A més, tant l'exposició com el 
volum escrit per Daniel Giralt-Miracle, posen en valor l'obra d'orfebreria de l'artista vallenc i la 
insereix en la trajectòria global de l'artista, "a la recerca d'un art total", tal com posa de 
manifest el títol.  Jaume Mercadé i Queralt va néixer a Valls el 1889 en el si d'una família 
treballadora que tenia una botiga de porcellana i cristall. Amb 16 anys es trasllada a 
Barcelona on estudia a l'escola del Gremi de Joiers i fa les pràctiques al prestigiós taller 
d'orfebreria de la família Sunyer. Els objectius de Jaume Mercadé eren més amplis. Alumne 
destacat en el camp del dibuix i apassionat de les sortides a la natura per pintar paisatges, 
estudià també a l'Escola d'Art de Francesc d'A. Galí, un centre modern i lliure. Amb aquesta 
formació i la influència del París de les avanguardes, Mercadé torna a Valls, on inicia la seva 
carrera artística, sempre inquieta i renovadora. Posteriorment, el 1916 s'estableix 
definitivament a Barcelona on obre el seu primer taller de joieria, fet que l'inicià com a 
professional independent una trajectòria consagrada a l'art, amb nombrosos viatges i èxits al 
llarg dels anys, exposant la seva pintura com la seva joieria, participant en grans 
esdeveniments artístics arreu del món i veient com la seva obra era distingida amb diversos 
guardons”. www.diaridetarragona.com 20/11/2017 19:30h 
 
Redacció, “Homenatge al vallenc  Jaume Mercadé 50è AnIversari de mort.El Museu d’art 
Modern de la Diputació  de Tarragona va acollir la presentació d’un llibre i la inauguració  
d’una exposició que homenatgen el pintor i orfebre vallenc.” 
El Vallenc, 24 de novembre de 2017 (p. 33) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa fins al 14 de gener el 
muntatge inèdit Jaume Mercadé (1889-1967), a la recerca d’un art total, que també és el títol 
del volum 38 de la col·lecció Tamarit, editada per la Diputació i per Viena Edicions. Dues 
propostes artístiques que volen homenatjar el pintor i orfebre vallenc, coincidint amb el 50è 
aniversari de la seva mort. Aquesta mostra, creada en col·laboració amb el Museu de Valls, 
aplega una cinquantena de pintures i joies: “Posen de manifest el paral·lelisme entre els dos 
mons artístics de Mercadé, tant per la particularitat del seu dibuix com per la seva 
meticulositat”, segons els organitzadors, que destaquen que el seu nom “és un referent per 
les avantguardes en l’art de l’orfebreria, i en la pintura, amb una producció fresca, moderna i 
propera”. Un dels valors més destacats de l’obra de Mercadé és la capacitat per captar 
l’essència del paisatge de les comarques del Camp de Tarragona. L’església de Sant Joan 
de Valls, el baluard de Montblanc i el monestir de Poblet són alguns dels indrets que va 
plasmar en les seves obres. L’artista vallenc “va situar els paisatges del seu país al centre de 
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la seva producció pictòrica”. Tant l’exposició com el volum escrit per Daniel Giralt-Miracle 
també valoren l’obra d’orfebreria de Jaume Mercadé i la insereixen en la trajectòria global de 
l’artista, “a la recerca d’un art total”, segons posa de manifest el títol”. www.infocat  
26/11/2017 11:24h 
 
Redacció, “Una mostra i un llibre, en els 50 anys de la mort de Mercadé El Museu d’Art 
Modern de Tarragona exposa una cinquantena d’obres de l’artista vallenc  El Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona exposa fins al 14 de gener el muntatge inèdit Jaume 
Mercadé (1889-1967), a la recerca d’un art total, que també és el títol del volum 38 de la 
col·lecció Tamarit, editada per la Diputació i per Viena Edicions. Dues propostes artístiques 
que volen homenatjar el pintor i orfebre vallenc, coincidint amb el 50è aniversari de la seva 
mort. Aquesta mostra, creada en col·laboració amb el Museu de Valls, aplega una 
cinquantena de pintures i joies: “Posen de manifest el paral·lelisme entre els dos mons 
artístics de Mercadé, tant per la particularitat del seu dibuix com per la seva meticulositat”, 
segons els organitzadors, que destaquen que el seu nom “és un referent per les 
avantguardes en l’art de l’orfebreria, i en la pintura, amb una producció fresca, moderna i 
propera”. Un dels valors més destacats de l’obra de Mercadé és la capacitat per captar 
l’essència del paisatge de les comarques del Camp de Tarragona. L’església de Sant Joan 
de Valls, el baluard de Montblanc i el monestir de Poblet són alguns dels indrets que va 
plasmar en les seves obres. L’artista vallenc “va situar els paisatges del seu país al centre de 
la seva producció pictòrica”. Tant l’exposició com el volum escrit per Daniel Giralt-Miracle 
també valoren l’obra d’orfebreria de Jaume Mercadé i la insereixen en la trajectòria global de 
l’artista, “a la recerca d’un art total”, segons posa de manifest el títol. 
www.elpuntavui.cat   25/11/2017 11:14h 
 
Eloi Tost, “Una mirada innovadora al territori. El Museu d’Art Modern de Tarragona dedica 
una exposició al pintor, orfebrei joier Jaume Mercadé, de qui es commemoren els 50 anys de 
la seva mort. Avantguardista, modern, innovador i polifacètic. Són alguns dels adjectius que 
descriuen la vida i l’obra de Jaume Mercadé (Valls, 1889- Barcelona, 1967), pintor, orfebre  i 
joier del qual enguany es commemora el mig segle del seu traspàs.” 
Diari de Tarragona,  6 de desembre de 2017 (p. 28 i  29) 
 
Rosa M. Ricomà Vallhonrat, “Jaume Mercadé i l’Art total. Exposició. Fins el 14 de gener es 
pot visitar la mosta, organitzada en commmemoració del 50è aniversari de la seva mort. 
Jaume Mercadé i Queralt fou un home viatjat, testimoni de les mutacions que experimentà 
l’art del seu temps.” 
Diari de Tarragona. Patrimoni transferit 10 desembr e de 2017 (p. 49) 
  
Redacció, “El Museu Picasso acull la presentació a Barcelona del llibre “Apel·les FENOSA. 
Entre París i el Vendrell, editat per la Diputació de Tarragona El Museu Picasso ha acollit, 
aquest dimarts al vespre, la presentació a Barcelona del llibre 'Apel·les Fenosa. Entre París i 
el Vendrell', dels autors Josep Miquel Garcia i Jean-Marie del Moral i editat per la Diputació 
de Tarragona dins la col·lecció Tamarit (Viena Edicions). L'acte ha comptat amb la 
participació del diputat de Cultura de la Diputació, Joan Olivella, qui ha destacat el calat 
artístic de Fenosa, el seu prestigi internacional i l'estreta relació que l'escultor i dibuixant va 
mantenir amb el mestre Picasso als seus inicis artístics. L'acte també ha comptat amb la 
participació de Josep Miquel Garcia, autor del llibre, historiador de l'art i director de la 
Fundació Apel·les Fenosa del Vendrell; de Jean-Marie Moral, fotògraf i autor de les imatges 
del volum; d'Emmanuel Guingon, director del Museu Picasso, i de Rosa M. Ricomà, directora 
del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Tots ells han lloat la 
trajectòria artística d'Apel·les Fenosa i la seva contribució al món de l'art a Catalunya i arreu 
d'Europa. El llibre, que ja es va presentar el passat octubre al MAMT, arriba a les portes del 
trentè aniversari del traspàs de l'escultor, la primavera de 1988, a París, un cop ja havia rebut 
la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya (el 1982), la Legion d'Honneur del govern de 
França (el 1983) i la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona (el 1987). Un autor reconegut. 
Apel·les Fenosa (Barcelona 1899 - París 1988) va deixar una obra important, amb centenars 
de peces realitzades entre França i Catalunya. Amb el suport de Picasso, que va promoure la 
seva primera exposició a París l´any 1924, va inspirar els poetes més destacats del seu 
temps: Carles Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, Max Jacob, Jean Cocteau, Paul Eluard, 
Henri Michaux, Francis Ponge, o Jules Supervielle, entre altres. La trajectòria creativa de 
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Fenosa es desenvolupa, bàsicament, en les arts escultòriques i en part, també, en el dibuix. 
Els seus treballs s'escampen arreu d'Europa, però a Catalunya, sobretot, hi té un 
enclavament sòlid i transcendent pel que fa a la creació, des del moment de la inspiració fins 
a l'execució de la idea, com és el Vendrell. A la capital del Baix Penedès l'any 1958 Fenosa 
hi va comprar una casa del segle XVI, el Portal del Pardo, on va treballar  durant temps i on, 
finalment, l'any 2002 es va instal·lar la Fundació Apel·les Fenosa, que promou, divulga i dona 
a conèixer la seva obra”.https://www.canalajuntament.cat/noticies/ Publicat el Dimecres, 
13 Desembre 2017 15:00 Escrit per Diputació de Tarr agona 
 
Redacció, “Tarragona se suma al año Guinovart. El Museu d?Art Modern de Tarragona 
acogerá la muestra “Donde confluyen la tierra y el mar” 
Diari de Tarragona, 13 de dicembre de 2017 (p. 45) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern (MAMMT) de la Diputació de Tarragona estrena web més 
completa i accesible www.dipta.cat/mamt en què ofereix nous apartats amb informació 
iimages de totes les obres i autors que integren el fons artístic, dades sobre les exposicions 
permanents i temporals, notícies, visites  vitruals a les exposicions i altres múltiples serveis 
per l’usurari. Dissenyada pel MAMT i desenvolupada amb recursos propis de la Diputació, es 
tracta d’una plataforma àgil i visualment atractiva on la col·lecció artística s’integra com a 
peça fonamental de la informació”. 
NotíciesTGN Comarques, 20 desembre de 2017 
 
Montse Frisach, “El món d’Apel·les FENOSA. Les petites cases museu són un dels plaers 
més grans per als aficionats de l’art. Són una bona manera de copsar no només l’obra de 
l’artista, sinó les seves influències, el seu ambient. Respirar el mateix oxigen que respirava 
un creador pot ser tan aclaridor com un assaig sobre ell. La Fundació Apel·les Fenosa del 
Vendrell és un d’aquests museus que aporten llum a un artista, del qual el 2018 es compliran 
els 30 anys de la seva mort. Ara, a més, acaba de sortir la monografia Apel·les Fenosa. Entre 
París i el Vendrell, publicada per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, que amb text del 
director de la fundació, Josep Miquel Garcia, i fotos de Jean-Marie del Moral complementa 
perfectament la visita a la casa. 
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/62-apunt/1 313154-el-mon-d-apel-les-
fenosa.html  31/12/2017 0.OOh 
 


