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Redacció, “Móra d'Ebre dedica el calendari de 2019 a l'escultor Julio Antonio El 
calendari de sobretaula és distribuït per l'Ajuntament gratuïtament a tots els 
domicilis. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha dedicat el calendari 2019 a la figura de 
l'escultor Julio Antonio, nom artístic d'Antonio Rodríguez Hernández (Móra d'Ebre, 6 
de febrer de 1889 - Madrid, 15 de febrer de 1919) amb motiu del centenari de la 
seua mort. El calendari de sobretaula és distribuït cada any gratuïtament a tots els 
domicilis de la població.Les dotze pàgines dels mesos de l'almanac estan ilꞏlustrades 
amb obres de l'escultor morenc o dedicades a la seua figura, entre les quals algunes 
de tan cèlebres com el 'Mausoleu Lemonier' o el cap de 'Wagner', conservats al 
Museu d'Art Modern de Tarragona; el monument als 'Herois de 1811', ubicat a la 
Rambla de Tarragona, o el monument dedicat a Julio Antonio l'any 1929, obra del 
seu cosí Santiago Costa, ubicat a la plaça de Dalt de la capital de la Ribera d'Ebre. 
Amb aquesta acció, el consistori vol projectar la figura i l'obra de l'escultor Julio 
Antonio entre el veïnat. Entre els actes a celebrar per a commemorar el centenari de 
la mort de l'artista, hi ha previst la inauguració de la tomba amb les restes de 
l'escultor traslladades recentment a la seua vila nadiua procedents del cementeri de 
l'Almudena de Madrid.” https://www.diaridetarragona.com/ebre/Mora-dEbre Diari 
de Tarragona, 03-01-2019 20:17 
 
Redacció, “Móra d'Ebre dedica el calendari de 2019 a l'escultor Julio Antonio El 
calendari de sobretaula és distribuït per l'Ajuntament gratuïtament a tots els 
domicilis. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha dedicat el calendari 2019 a la figura de 
l'escultor Julio Antonio, nom artístic d'Antonio Rodríguez Hernández (Móra d'Ebre, 6 
de febrer de 1889 - Madrid, 15 de febrer de 1919) amb motiu del centenari de la 
seua mort. El calendari de sobretaula és distribuït cada any gratuïtament a tots els 
domicilis de la població.Les dotze pàgines dels mesos de l'almanac estan ilꞏlustrades 
amb obres de l'escultor morenc o dedicades a la seua figura, entre les quals algunes 
de tan cèlebres com el 'Mausoleu Lemonier' o el cap de 'Wagner', conservats al 
Museu d'Art Modern de Tarragona; el monument als 'Herois de 1811', ubicat a la 
Rambla de Tarragona, o el monument dedicat a Julio Antonio l'any 1929, obra del 
seu cosí Santiago Costa, ubicat a la plaça de Dalt de la capital de la Ribera d'Ebre. 
Amb aquesta acció, el consistori vol projectar la figura i l'obra de l'escultor Julio 
Antonio entre el veïnat. Entre els actes a celebrar per a commemorar el centenari de 
la mort de l'artista, hi ha previst la inauguració de la tomba amb les restes de 
l'escultor traslladades recentment a la seua vila nadiua procedents del cementeri de 
l'Almudena de Madrid.” https://laciutat.cat/lajuntament-de-mora-debre-dedica-el-
calendari-de-2019-a-lescultor-julio-antonio La ciutat, 03-01-2019 10:05 
 
Redacció, “Móra d'Ebre dedica el calendari de 2019 a l'escultor Julio Antonio El 
calendari de sobretaula és distribuït per l'Ajuntament gratuïtament a tots els 
domicilis. L'Ajuntament de Móra d'Ebre ha dedicat el calendari 2019 a la figura de 
l'escultor Julio Antonio, nom artístic d'Antonio Rodríguez Hernández (Móra d'Ebre, 6 
de febrer de 1889 - Madrid, 15 de febrer de 1919) amb motiu del centenari de la 
seua mort. El calendari de sobretaula és distribuït cada any gratuïtament a tots els 
domicilis de la població.Les dotze pàgines dels mesos de l'almanac estan ilꞏlustrades 
amb obres de l'escultor morenc o dedicades a la seua figura, entre les quals algunes 
de tan cèlebres com el 'Mausoleu Lemonier' o el cap de 'Wagner', conservats al 
Museu d'Art Modern de Tarragona; el monument als 'Herois de 1811', ubicat a la 
Rambla de Tarragona, o el monument dedicat a Julio Antonio l'any 1929, obra del 
seu cosí Santiago Costa, ubicat a la plaça de Dalt de la capital de la Ribera d'Ebre. 
Amb aquesta acció, el consistori vol projectar la figura i l'obra de l'escultor Julio 
Antonio entre el veïnat. Entre els actes a celebrar per a commemorar el centenari de 
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la mort de l'artista, hi ha previst la inauguració de la tomba amb les restes de 
l'escultor traslladades recentment a la seua vila nadiua procedents del cementeri de 
l'Almudena de Madrid.” https://www.infocamp.cat/art/item/26003-l-exposicio-
pels-100-anys-de-la-mort-de-julio-antonio-revisa-l-obra-de-l-escultor-a-traves-
de-dotze-artistes-actuals Canal Ajuntament, 03-01-2019 16:03 
 
Eudald Camps, “L’equació de la bellesa. Museu d’Art Modern de Tarragona-MAMT 
Tarragona. Del 25 de gener al 2 d’abril del 2019. Treballs de Jep Cerdà, Manel 
Margalef, Eduard Valderrey, Albert Macaya, Salavdor Juanpere, Ester Ferrando, 
Javier Muro, Federico Sancho, Ester Fabregat, Àngel Pomerol, Miquel Garcia 
Membrado i Roger Caparó. Cent anys després de la seva mort, què resta del llegat 
de l’escultor Julio Antonio? O, dit d’una altra manera: què resta de l’aventura 
romàntica protagonitzada per un artista que, en solitari, escometia la realitat a la 
recerca d’alguna forma de veritat revelada? Què entenem, avui dia, per bellesa 
artística? Quins són els viaranys que han permès a l’escultura moderna transmutar 
en quelcom radicalment diferent i no perdre, en aquest tortuós procés, el nom mateix 
de l’escultor?  Blai Mesa, comissari de l’exposició Julio Antonio-Stendhal, tenia clar, 
d’entrada, l’abast i la necessitat de tots aquests interrogants: “Plantejar una revisió 
de Julio Antonio transcorreguts cent anys de la seva mort –escriu Mesa al text que 
presenta el catàleg de la mostra- obre la possibilitat de revisar com ha evolucionat i 
transmutat el fet escultòric en aquest vast període. Ens apropa també a mirar de 
reconèixer què roman d’aquell impuls romàntic i d’aquell anhel de superació i culte a 
la bellesa.” No obstant això, continua Mesa: “Un segle més tard, encallats de ple en 
la postmodernitat i la globalització, el camp de l’art contemporani es mostra com un 
palimpsest de múltiples tendències on són gairebé infinites les línies de pensament 
formal i conceptual que hi estan operant. La relació de les obres i els artistes 
presents en aquesta exposició són un bon exemple de la riquesa i la multiplicitat 
d’aproximacions i pràctiques vigents i vinculades al fet escultòric”. Per entendre’ns: 
l’exposició plantejada per Bali Mesa té alguna cosa de “compendi de possibilitats” en 
un moment en el qual tot semblaria ser possible. La sensació de trobar-te davant 
d’una colꞏlecció de casos –case studies- acaba trasnlladant-nos al mateix territori on 
proliferaven, fa un bon grapat d’anys, els manuals d’estil amb fons i figura: els 
interrogants que plantejàvem a l’inici d’aquest article no només no troben respostes 
definitives, sinó que s’intensifiquen, com un vessament de petroli, en l’oceà incert de 
l’estètica contemporània. I és que la dotzena d’artistes presentats (la majoria són 
gent “que han treballat i viuen al territori de la Catalunya Sud dels anys noranta cap 
aquí”) és tan heterogènia com els seus plantejaments: la utilització de materials 
sintètics contrasta amb el formalisme més acurat; la cita culta, amb la ironia i el 
neologisme; el compromís, amb l’aparent indiferència...La capacitat de la mostra 
Julio Antonio-Stendhal per a fer-nos repensar l’escultura neix, paradoxalment, de la 
seva incapacitat per abastar-la. I que ningú ho mal interpreti: no l’abasta, 
senzillament, perquè no existeix. L’escultura moderna, (Adjectiu ambivalent carregat 
amb pólvora) és com la pintura moderna i la resta de coses que, durant un breu 
període de temps, van gaudir dels privilegis que atorga el fet de tenir un perímetre 
definit. El retorn a la normalitat, per a les disciplines artístiques, implica la dissolució 
de les fronteres que les mantenen estanques entre si. La impuresa, en art, és 
sinònim de fertilitat. Sigui com sigui, sembla que l’objectiu més o menys encobert de 
Mesa, en darrera instància, seria oferir una possible equació contemporània de la 
bellesa. Poca broma: “La bellesa no és un atribut, ni un precepte, ni respon a un 
meticulós sistema lògic de representació. La bellesa és el resultat d’una ignota 
equació entre la seducció, un mateix i el món”.” Bonart, núm 185 febrer, març i 
abril 2019 (p. 051).  
 
Redaccío, “L’exposició pels 100 anys de la mort de Julio Antonio revisa l’obra de 
l’escultor a través de dotze artistes actuals. Inaugurada la mostra ‘Julio Antonio-
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Stendhal,1919-2019’, que es pot visitar fins al 21 d’abril al Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT). L'escultor de Móra d'Ebre Julio Antonio (1889-
1919), considerat el renovador de l'escultura a l'Estat al segle XX, protagonitza 
l'exposició 'Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019', oberta des d'aquest divendres al 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Però la majoria de les 
obres d'aquesta mostra temporal no són pas seves, sinó que han estat creades per 
dotze artistes actuals per commemorar els cent anys de la mort de l'autor morenc. 
L'exposició, que es pot visitar fins al 21 d'abril, és un dels actes centrals d'aquesta 
efemèride, impulsada pel MAMT (www.dipta.cat/mamt) i amb activitats a Tarragona, 
Móra d'Ebre i Madrid, tres indrets estretament vinculats a la vida i trajectòria artística 
de Julio Antonio.  La visió de 12 artistes. Comissariada per Blai Rosés, l'exposició té 
com a objectiu oferir una visió contemporània de l’obra de Julio Antonio a partir de 
creacions d'autors actuals, tots ells guanyadors del Premi Julio Antonio d’escultura 
d'ençà de 1989, any en que es commemora el naixement de l’escultor, fins a 
l'actualitat. Els artistes participants són Roger Caparó Ferrant (Riudoms, 1975), 
Miquel García Membrado (Barcelona, 1975), Àngel Pomerol Sànchez (Tarragona, 
1961), Ester Fabregat (Tarragona, 1977), Federico Sancho Gómez (Madrid, 1979), 
Javier Muro (Pamplona, 1968), Ester Ferrando (Reus 1972 ), Salvador Juanpere 
(Reus, 1953), Albert Macaya (Barcelona, 1961), Eduard Valderrey (Barcelona, 
1963), Manel Margalef (Amposta, 1963) i Josep Cerdà (Tarragona, 1954). La 
inauguració, aquest divendres al vespre, ha anat a càrrec del vicepresident de la 
Diputació de Tarragona, Quim Nin. Hi han participat, així mateix, el comissari de la 
mostra, i la directora del MAMT, Marisa Suárez, amb l'assistència dels autors i 
autores, del diputat de la Diputació Pau Ricomà, i de la tinent d'alcalde i regidora de 
Cultura de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, Montserrat Pineda. La mostra planteja una 
revisió de Julio Antonio transcorreguts cent anys de la seva mort, i permet 
comprovar com ha evolucionat i transmutat el fet escultòric en tot aquest període. 
'Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019' es pot visitar de dimarts a divendres, de 10.00h 
a 20.00h; dissabte de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h, i diumenges i festius 
d'11.00h a 14.00h. Com sempre, l'entrada al MAMT és de franc. Centenari de la mort 
de l'escultor de Móra d'Ebre. Els actes commemoratius a l'entorn de la figura i l'obra 
de Julio Antonio van començar el passat novembre. D'aleshores ençà, s'han 
traslladat les despulles de l'artista i de la seva mare des de Madrid, on van morir, fins 
al cementiri de Móra d'Ebre, i s'ha presentat el llibre 'Julio Antonio, 1889-1919. Un 
segle després' (MAMT i Viena Edicions. Colꞏlecció Tamarit), coordinat per Antonio 
Salcedo Miliani. A més de l'exposició ja en marxa al MAMT, també destaca el 
projecte de gamificació que es durà a terme properament per difondre'n la seva 
obra, i més concretament el 'Monument als Herois de 1811'. De la seva banda, i 
també amb el suport de la Diputació, l'Ajuntament de Móra d'Ebre treballa en la 
creació d'un espai museístic al municipi dedicat a Julio Antonio i a altres artistes. 
Julio Antonio. Antonio Rodríguez Hernández, conegut artísticament com a Julio 
Antonio, va néixer a Móra d'Ebre el 1889. Les seves primeres classes d'escultura les 
va rebre a l'Ateneu de Tarragona, i a Barcelona al taller de l'escultor Feliu Ferrer 
Galzeran. Als 18 anys es trasllada a Madrid, pensionat per la Diputació de 
Tarragona, i treballa en el taller de Miquel Blay Fàbregas, un dels escultors més 
importants d'aquest període a Madrid. Amb Miquel Viladrich Vila, munta el seu 
primer taller. El 1908 modela la seva primera obra important 'María, la gitana', on ja 
demostra la seva gran personalitat i trenca amb l'escultura pròpia de l'època. 
Després d'un viatge per Itàlia, torna a Espanya, i al poble d'Almadén (Ciudad Real) 
fa una sèrie de retrats anomenats 'Bustos de la raza', on hi representa gent del 
poble. Dins els monuments que va realitzar destaca el de 'Monument als Herois de 
1811', situat a la Rambla Nova de Tarragona. Va ser un treball que li va durar anys, 
des de 1910 fins a la seva mort, l'any 1919, i no es va inaugurar fins al 1931. La 
seva darrera obra per encàrrec va ser el 'Mausoleu Lemonier' (1916/1919), un 
monument funerari que va adquirir la Diputació de Tarragona, actualment al fons del 
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Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT). Julio Antonio va morir als 30 anys a 
causa de la tuberculosi.” https://www.infocamp.cat/art/item/26003-l-exposicio-
pels-100-anys-de-la-mort-de-julio-antonio-revisa-l-obra-de-l-escultor-a-traves-
de-dotze-artistes-actuals Info Camp de Tarragona, 26/01/2019, 19:22h. 
 
Redacció, “L’exposició per commemorar els 100 anys de la mort de Julio Antonio 
revisa l’obra al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. L’escultor de Móra 
d’Ebre Julio Antonio (1889-1919), considerat el renovador de l’escultura a l’Estat al 
segle vint, protagonitza l’exposició ‘Julio Antonio – Stendhal, 1919-2019’, oberta des 
d’aquest divendres al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). 
Però la majoria de les obres d’aquesta mostra temporal no són pas seves, sinó que 
han estat creades per dotze artistes actuals per commemorar els cent anys de la 
mort de l’autor morenc. L’exposició, que es pot visitar fins al 21 d’abril, és un dels 
actes centrals d’aquesta efemèride, impulsada pel MAMT (www.dipta.cat/mamt) i 
amb activitats a Tarragona, Móra d’Ebre i Madrid, tres indrets estretament vinculats a 
la vida i trajectòria artística de Julio Antonio. Comissariada per Blai Rosés, 
l’exposició té com a objectiu oferir una visió contemporània de l’obra de Julio Antonio 
a partir de creacions d’autors actuals, tots ells guanyadors del Premi Julio Antonio 
d’escultura d’ençà de 1989, any en que es commemora el naixement de l’escultor, 
fins a l’actualitat. Els artistes participants són Roger Caparó Ferrant (Riudoms, 
1975), Miquel García Membrado (Barcelona, 1975), Àngel Pomerol Sànchez 
(Tarragona, 1961), Ester Fabregat (Tarragona, 1977), Federico Sancho Gómez 
(Madrid, 1979), Javier Muro (Pamplona, 1968), Ester Ferrando (Reus 1972 ), 
Salvador Juanpere (Reus, 1953), Albert Macaya  (Barcelona, 1961), Eduard 
Valderrey (Barcelona, 1963), Manel Margalef (Amposta, 1963) i Josep Cerdà 
 (Tarragona, 1954). La inauguració, aquest divendres al vespre, ha anat a càrrec del 
vicepresident de la Diputació de Tarragona, Quim Nin. Hi han participat, així mateix, 
el comissari de la mostra, i la directora del MAMT, Marisa Suárez, amb l’assistència 
dels autors i autores, del diputat de la Diputació Pau Ricomà, i de la tinent d’alcalde i 
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, Montserrat Pineda. La mostra 
planteja una revisió de Julio Antonio transcorreguts cent anys de la seva mort, i 
permet comprovar com ha evolucionat i transmutat el fet escultòric en tot aquest 
període. ‘Julio Antonio – Stendhal, 1919-2019’ es pot visitar de dimarts a divendres, 
de 10.00h a 20.00h; dissabte de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h, i diumenges i 
festius d’11.00h a 14.00h. Com sempre, l’entrada al MAMT és de franc. Els actes 
commemoratius a l’entorn de la figura i l’obra de Julio Antonio van començar el 
passat novembre. D’aleshores ençà, s’han traslladat les despulles de l’artista i de la 
seva mare des de Madrid, on van morir, fins al cementiri de Móra d’Ebre, i s’ha 
presentat el llibre ‘Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després’ (MAMT i Viena 
Edicions. Colꞏlecció Tamarit), coordinat per Antonio Salcedo Miliani. A més de 
l’exposició ja en marxa al MAMT, també destaca el projecte de gamificació que es 
durà a terme properament per difondre’n la seva obra, i més concretament el 
‘Monument als Herois de 1811’. De la seva banda, i també amb el suport de la 
Diputació, l’Ajuntament de Móra d’Ebre treballa en la creació d’un espai museístic al 
municipi dedicat a Julio Antonio i a altres artistes. Julio Antonio. Antonio Rodríguez 
Hernández, conegut artísticament com a Julio Antonio, va néixer a Móra d’Ebre el 
1889. Les seves primeres classes d’escultura les va rebre a l’Ateneu de Tarragona, i 
a Barcelona al taller de l’escultor Feliu Ferrer Galzeran. Als 18 anys es trasllada a 
Madrid, pensionat per la Diputació de Tarragona, i treballa en el taller de Miquel Blay 
Fàbregas, un dels escultors més importants d’aquest període a Madrid. Amb Miquel 
Viladrich Vila, munta el seu primer taller. El 1908 modela la seva primera obra 
important ‘María, la gitana’, on ja demostra la seva gran personalitat i trenca amb 
l’escultura pròpia de l’època. Després d’un viatge per Itàlia, torna a Espanya, i al 
poble d’Almadén (Ciudad Real) fa una sèrie de retrats anomenats ‘Bustos de la 
raza’, on hi representa gent del poble. Dins els monuments que va realitzar destaca 
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el de ‘Monument als Herois de 1811’, situat a la Rambla Nova de Tarragona. Va ser 
un treball que li va durar anys, des de 1910 fins a la seva mort, l’any 1919, i no es va 
inaugurar fins al 1931. La seva darrera obra per encàrrec va ser el ‘Mausoleu 
Lemonier’ (1916/1919), un monument funerari que va adquirir la Diputació de 
Tarragona, actualment al fons del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT). Julio 
Antonio va morir als 30 anys a causa de la tuberculosi.” 
http://diaridigital.tarragona21.com/?s=Exposici%C3%B3+Julio+Antonio Diari 
Tarragona21, 26/01/2019. 
 
Redacció, “Inaugurada la mostra ‘Julio Antonio – Stendhal, 1919-2019’ al Museu 
d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. L’escultor de Móra d’Ebre Julio Antonio 
(1889-1919), considerat el renovador de l’escultura a l’Estat al segle vint, 
protagonitza l’exposició ‘Julio Antonio – Stendhal, 1919-2019’, oberta des d’aquest 
divendres al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Però la 
majoria de les obres d’aquesta mostra temporal no són pas seves, sinó que han 
estat creades per dotze artistes actuals per commemorar els cent anys de la mort de 
l’autor morenc. L’exposició, que es pot visitar fins al 21 d’abril, és un dels actes 
centrals d’aquesta efemèride, impulsada pel MAMT (www.dipta.cat/mamt) i amb 
activitats a Tarragona, Móra d’Ebre i Madrid, tres indrets estretament vinculats a la 
vida i trajectòria artística de Julio Antonio. Comissariada per Blai Rosés, l’exposició 
té com a objectiu oferir una visió contemporània de l’obra de Julio Antonio a partir de 
creacions d’autors actuals, tots ells guanyadors del Premi Julio Antonio d’escultura 
d’ençà de 1989, any en que es commemora el naixement de l’escultor, fins a 
l’actualitat. Els artistes participants són Roger Caparó Ferrant (Riudoms, 1975), 
Miquel García Membrado (Barcelona, 1975), Àngel Pomerol Sànchez (Tarragona, 
1961), Ester Fabregat (Tarragona, 1977), Federico Sancho Gómez (Madrid, 1979), 
Javier Muro (Pamplona, 1968), Ester Ferrando (Reus 1972 ), Salvador Juanpere 
(Reus, 1953), Albert Macaya  (Barcelona, 1961), Eduard Valderrey (Barcelona, 
1963), Manel Margalef (Amposta, 1963) i Josep Cerdà  (Tarragona, 1954). La 
inauguració, aquest divendres al vespre, ha anat a càrrec del vicepresident de la 
Diputació de Tarragona, Quim Nin. Hi han participat, així mateix, el comissari de la 
mostra, i la directora del MAMT, Marisa Suárez, amb l’assistència dels autors i 
autores, del diputat de la Diputació Pau Ricomà, i de la tinent d’alcalde i regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Móra d’Ebre, Montserrat Pineda. La mostra planteja una 
revisió de Julio Antonio transcorreguts cent anys de la seva mort, i permet 
comprovar com ha evolucionat i transmutat el fet escultòric en tot aquest període. 
‘Julio Antonio – Stendhal, 1919-2019’ es pot visitar de dimarts a divendres, de 
10.00h a 20.00h; dissabte de 10.00h a 15.00h i de 17.00h a 20.00h, i diumenges i 
festius d’11.00h a 14.00h. Com sempre, l’entrada al MAMT és de franc. Els actes 
commemoratius a l’entorn de la figura i l’obra de Julio Antonio van començar el 
passat novembre. D’aleshores ençà, s’han traslladat les despulles de l’artista i de la 
seva mare des de Madrid, on van morir, fins al cementiri de Móra d’Ebre, i s’ha 
presentat el llibre ‘Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després’ (MAMT i Viena 
Edicions. Colꞏlecció Tamarit), coordinat per Antonio Salcedo Miliani. A més de 
l’exposició ja en marxa al MAMT, també destaca el projecte de gamificació que es 
durà a terme properament per difondre’n la seva obra, i més concretament el 
‘Monument als Herois de 1811’. De la seva banda, i també amb el suport de la 
Diputació, l’Ajuntament de Móra d’Ebre treballa en la creació d’un espai museístic  al 
municipi dedicat a Julio Antonio i a altres artistes. Julio Antonio. Antonio Rodríguez 
Hernández, conegut artísticament com a Julio Antonio, va néixer a Móra d’Ebre el 
1889. Les seves primeres classes d’escultura les va rebre a l’Ateneu de Tarragona, i 
a Barcelona al taller de l’escultor Feliu Ferrer Galzeran. Als 18 anys es trasllada a 
Madrid, pensionat per la Diputació de Tarragona, i treballa en el taller de Miquel Blay 
Fàbregas, un dels escultors més importants d’aquest període a Madrid. Amb Miquel 
Viladrich Vila, munta el seu primer taller. El 1908 modela la seva primera obra 
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important ‘María, la gitana’, on ja demostra la seva gran personalitat i trenca amb 
l’escultura pròpia de l’època. Després d’un viatge per Itàlia, torna a Espanya, i al 
poble d’Almadén (Ciudad Real) fa una sèrie de retrats anomenats ‘Bustos de la 
raza’, on hi representa gent del poble. Dins els monuments que va realitzar destaca 
el de ‘Monument als Herois de 1811’, situat a la Rambla Nova de Tarragona. Va ser 
un treball que li va durar anys, des de 1910 fins a la seva mort, l’any 1919, i no es va 
inaugurar fins al 1931. La seva darrera obra per encàrrec va ser el ‘Mausoleu 
Lemonier’ (1916/1919), un monument funerari que va adquirir la Diputació de 
Tarragona, actualment al fons del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT). Julio 
Antonio va morir als 30 anys a causa de la tuberculosi.” 
https://ebredigital.cat/2019/01/27/inaugurada-la-mostra-julio-antonio-stendhal-
1919-2019-al-museu-dart-modern-de-la-diputacio-de-tarragona/ Ebre Digital, 
27/01/2019. 
 
Redacció, “Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019», una exposició per recordar l'obra 
de l'escultor. Es pot visitar al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
L'escultor de Móra d'Ebre Julio Antonio (1889-1919), considerat el renovador de 
l'escultura a l'Estat al segle vint, protagonitza l'exposició "Julio Antonio - Stendhal, 
1919-2019", oberta des d'aquest divendres al Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT). Però la majoria de les obres d'aquesta mostra temporal no són 
pas seves, sinó que han estat creades per dotze artistes actuals per commemorar 
els cent anys de la mort de l'autor morenc. L'exposició, que es pot visitar fins al 21 
d'abril, és un dels actes centrals d'aquesta efemèride, impulsada pel MAMT i amb 
activitats a Tarragona, Móra d'Ebre i Madrid, tres indrets estretament vinculats a la 
vida i trajectòria artística de Julio Antonio. Comissariada per Blai Rosés, l'exposició 
té com a objectiu oferir una visió contemporània de l'obra de Julio Antonio a partir de 
creacions d'autors actuals, tots ells guanyadors del Premi Julio Antonio d'escultura 
d'ençà de 1989, any en què es commemora el naixement de l'escultor, fins a 
l'actualitat. Els artistes participants són Roger Caparó Ferrant (Riudoms, 1975), 
Miquel García Membrado (Barcelona, 1975), Àngel Pomerol Sànchez (Tarragona, 
1961), Ester Fabregat (Tarragona, 1977), Federico Sancho Gómez (Madrid, 1979), 
Javier Muro (Pamplona, 1968), Ester Ferrando (Reus 1972), Salvador Juanpere 
(Reus, 1953), Albert Macaya (Barcelona, 1961), Eduard Valderrey (Barcelona, 
1963), Manel Margalef (Amposta, 1963) i Josep Cerdà (Tarragona, 1954). La 
inauguració, que es va celebrar divendres al vespre, va anar a càrrec del 
vicepresident de la Diputació de Tarragona, Quim Nin. Hi van participar, així mateix, 
el comissari de la mostra, i la directora del MAMT, Marisa Suárez, amb l'assistència 
dels autors i autores, del diputat de la Diputació Pau Ricomà, i de la tinent d'alcalde i 
regidora de Cultura de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, Montserrat Pineda. La mostra 
planteja una revisió de Julio Antonio transcorreguts cent anys de la seva mort, i 
permet comprovar com ha evolucionat i transmutat el fet escultòric en tot aquest 
període. "Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019" es pot visitar de dimarts a divendres, 
de 10 h a 20 h; dissabte de 10 h a 15 h i de 17.00 h a 20 h, i diumenges i festius 
d'11  h a 14 h. Com sempre, l'entrada al MAMT és de franc. Els actes 
commemoratius a l'entorn de la figura i l'obra de Julio Antonio van començar el 
passat novembre. D'aleshores ençà, s'han traslladat les despulles de l'artista i de la 
seva mare des de Madrid, on van morir, fins al cementiri de Móra d'Ebre, i s'ha 
presentat el llibre "Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després" (MAMT i Viena 
Edicions. Colꞏlecció Tamarit), coordinat per Antonio Salcedo Miliani. A més de 
l'exposició ja en marxa al MAMT, també destaca el projecte de gamificació que es 
durà a terme aviat per difondre'n la seva obra, i més concretament el "Monument als 
Herois de 1811". Per la seva banda, i també amb el suport de la Diputació, 
l'Ajuntament de Móra d'Ebre treballa en la creació d'un espai museístic al municipi 
dedicat a Julio Antonio i a altres artistes. Julio Antonio. Antonio Rodríguez 
Hernández, conegut artísticament com a Julio Antonio, va néixer a Móra d'Ebre el 
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1889. Les seves primeres classes d'escultura les va rebre a l'Ateneu de Tarragona, i 
a Barcelona al taller de l'escultor Feliu Ferrer Galzeran. Quan tenia 18 anys es 
trasllada a Madrid, pensionat per la Diputació de Tarragona, i treballa en el taller de 
Miquel Blay Fàbregas, un dels escultors més importants d'aquest període a Madrid. 
Amb Miquel Viladrich Vila, munta el seu primer taller. El 1908 modela la seva 
primera obra important "María, la gitana", on ja demostra la seva gran personalitat i 
trenca amb l'escultura pròpia de l'època. Després d'un viatge per Itàlia, torna a 
Espanya, i al poble d'Almadén (Ciudad Real) fa una sèrie de retrats anomenats 
"Bustos de la raza", on hi representa gent del poble. Dins els monuments que va 
realitzar destaca el de "Monument als Herois de 1811", situat a la Rambla Nova de 
Tarragona. Va ser un treball que li va durar anys, des de 1910 fins a la seva mort, 
l'any 1919, i no es va inaugurar fins al 1931. La seva darrera obra per encàrrec va 
ser el "Mausoleu Lemonier" (1916/1919), un monument funerari que va adquirir la 
Diputació de Tarragona, actualment al fons del Museu d'Art Modern de Tarragona 
(MAMT). Julio Antonio va morir als 30 anys a causa de la tuberculosi.” 
https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30799/julio/antonio Nació Digital, 
27/01/2019, 9:00h. 
 
Redacció, “Una muestra de doce artistas recuerda a Julio Antonio. El museu d’Art 
Modern de Tarragona acoge una exposición para commemorar el centenario de la 
muerte del autor de Móra d’Ebre. El escultor de Móra d’Ebre Julio Antonio (1889-
1919), considerado el renovador de la escultura en España en el siglo XX, 
protagoniza la exposición Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019,  que se puede visitar 
hasta el 21 de abril en el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). 
La mayoría de las obras de esta muestra temporal no son suyas, sino que han sido 
creadas por doce artistas actuales para conmemorar los cien años de su 
muerte. Comisariada por Blai Rosés, la exposición tiene como objetivo ofrecer una 
visión contemporánea de la obra de Julio Antonio a partir de creaciones de autores 
ganadores del Premio Julio Antonio de escultura desde 1989, año en que se 
conmemora el nacimiento del escultor, hasta la actualidad. Los artistas participantes 
son Roger Caparó (Riudoms, 1975), Miquel García Membrado (Barcelona, 1975), 
Àngel Pomerol (Tarragona, 1961), Ester Fabregat (Tarragona, 1977), Federico 
Sancho (Madrid, 1979), Javier Muro (Pamplona, 1968), Ester Ferrando (Reus 1972 ), 
Salvador Juanpere (Reus, 1953), Albert Macaya (Barcelona, 1961), Eduard 
Valderrey (Barcelona, 1963), Manel Margalef (Amposta, 1963) y Josep Cerdà 
(Tarragona, 1954). Se trata de uno de los actos centrales de para celebrar la 
efeméride del ebrense, impulsada por el MAMT y con actividades a Tarragona, Móra 
d’Ebre y Madrid, tres lugares estrechamente vinculados a la vida y trayectoria de 
Julio Antonio. Los actos conmemorativos en el entorno a su figura y obra empezaron 
el pasado noviembre. Desde entonces, se han trasladado los restos del artista y de 
su madre desde Madrid, donde murieron, hasta el cementerio de Móra d’Ebre, y se 
ha presentado el libro Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després, coordinado por 
Antonio Salcedo Miliani. También destaca un proyecto de gamificación que se 
llevará a cabo próximamente para difundir su obra, y el Ayuntamiento de Móra 
d’Ebre, con el apoyo de la Diputació, trabaja en la creación de un espacio museístico 
en el municipio dedicado a él y a otros artistas. ‘Monument herois de 1811’. Antonio 
Rodríguez Hernández, verdadero nombre de Julio Antonio, dio sus primeras clases 
de escultura en el Ateneu de Tarragona y en el taller del escultor Feliu Ferrer 
Galzeran en Barcelona. A los 18 años se trasladó a Madrid y trabajó en el taller de 
Miquel Blay Fàbregas, uno de los escultores más importantes de ese periodo. En 
1908 modeló su primera obra importante María, la gitana. Destaca también el 
Monument als herois de 1811, situado en la Rambla Nova de Tarragona. Fue un 
trabajo laborioso que le llevó desde 1910 hasta su muerte aquejado de tuberculosis 
en 1919.” https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Una-muestra-de-doce-
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artistas-recuerda-a-Julio-Antonio-20190128-0030.html Diari de Tarragona, 
28/01/2019, 12:22h. 
Redacció, "Una exposició commemora el centenari de la mort de Julio Antonio. 
L'escultor de Móra d'Ebre Julio Antonio (1889-1919), considerat el renovador de 
l'escultura a l'Estat al segle vint, protagonitza l'exposició nomenada Julio Antonio-
Stendhal, 1919-2019, que es pot visitar al Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT). La majoria de les obres d'aquesta mostra temporal no són 
de Julio Antonio, sinó que han estat creades per dotze artistes actuals per 
commemorar els cent anys de la mort de l'autor morenc. L'exposició, que es pot 
visitar fins al 21 d'abril, és un dels actes centrals d'aqusta efemèride, impulsada 
pel MAMT (www.dipta.cat/mamt) i amb activitats a Tarragona, Móra d'Ebre i Madrid, 
tres indrets estretament vinculats a la vida i trajectòria artística de Julio Antonio. 
Comissariada per Blai Rosés, l'exposició té com a objectiu oferir una visió 
contemporània de l'obra de Julio Antonio a partir de creacions d'autors actuals, tots 
ells guanyadors del Premi Julio Antonio d'escultura d'ençpà de 1989, any en què es 
commemora el naiexement de l'escultor.” Diari MésTarragona, 28/01/2019. 
 
Arnau Martinez, “Blai Rosés: ‘L’obra d’art contemporània té una dependència total 
de l’espectador’. El Museu d’Art Modern de Tarragona acull una exposició d’artistes 
contemporanis que reinterpreten l’obra de Julio Antonio. “Absorbit en la contemplació 
de la bellesa sublim, la vaig veure de prop, la vaig tocar, per dir-ho així. Havia arribat 
a aquest punt d’emoció on es coneixen les sensacions celestes donades per les 
belles arts i els sentiments apassionats. Deixant la Santa Creu, vaig sentir un batec 
del cor, el que en diuen nervis a Berlín; la vida es va esgotar en mi, vaig caminar 
amb por de caure”. Així va descriure Henri Beyle, conegut amb el pseudònim de 
Stendhal, la seva visita a la basílica de la Santa Creu a Florència el 1817. Cent anys 
després, Julio Antonio també va fer cap a Florència i igual que Stendhal, va quedar 
fascinat. Amb aquesta relació, Blai Rosés (Barcelona, 1977) ha comissariat una 
exposició al Museu d’Art Modern de Tarragona. Enguany es commemoren cent anys 
de la mort de l’insigne escultor de Móra d’Ebre i la Diputació de Tarragona ha 
encarregat una peça als últims dotze artistes que han guanyat el Premi Julio Antonio 
d’escultura. Cadascun d’ells tenia la premissa de reinterpretar Julio Antonio a través 
de la síndrome de Stendhal. Parlem amb Blai Rosés. - Una exposició que 
reinterpreta l’obra de Julio Antonio cent anys després. És una idea encertada. A 
més, penso que el Museu ho pot fer perquè està especialitzat en aquest vincle, 
agermanar un artista modern per excelꞏlència amb el context de la creació 
contemporania. La selecció dels artistes s'ha fet amb els guanyadors del premi Julio 
Antonio d'escultura. Tot plegat permet una perspectiva que pot donar resultats 
interessants com ha passat amb l’exposició. - És una oportunitat pels artistes 
contemporanis. També és arriscat. Anem a l’artista i li diem que produeixi una peça 
sobre Julio Antonio per la qual se li pagarà. Pocs artistes aposten per invertir diners 
en una pròpia peça perquè no saben el recorregut que tindrà. A la demarcació no hi 
ha cap circuit establert d’art contemporani amb galeristes interessats. Estem molt 
allunyats de Barcelona i tampoc és que a Barcelona la cosa canviï molt. - Per què us 
fixeu amb la síndrome de Stendhal? No hem entrat a fer una tesi profunda sobre 
Julio Antonio, ens hem centrat en la temàrica de la síndrome de Stendhal. Stendhal 
visita la Santa Croce i explica que té la percepció d’haver presenciat la bellesa en un 
estat físic. l en sortir diu que es mareja i que té una sensació del que a “Berlín en 
diuen nervis”. Això és de 1817. Julio Antonio també visita Florència cent anys més 
tard i assegura que surt fascinat. Stendhal ha estat l’excusa per parlar de la bellesa 
des d’una altra perspectiva. - Llavors el protagonista és l’artista? No ens fixem en la 
visió de l’artista, sovint lligada a l’artista sublim, sensible, que és un ésser escollit, 
únic, que viu separat del món per mantenir la seva aura. A vegades semblava que 
l’artista tingués el monopoli de la bellesa per entendre-la i reproduir-la. Avui en dia 
aquest debat és subaltern i està molt clar que la figura de l’artista no és l'intèrpret, 
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sinó el narrador. Ara l’artista crea un relat, desinhibint-se dels cànons i dels 
preceptes. Ja no hi ha la cerca de la perfecció formal, sinó que es tendeix cap a un 
relat genuí. Stendhal posava al centre l’espectador, una visió que em sembla molt 
postmoderna. L’obra d’art contemporània té una dependència total de l’espectador, 
l’interpelꞏla i ell mateix té la necessitat d’entrar dins de l’obra. - I com és la mescla 
d’aquesta obra més realista de Julio Antonio amb les peces contemporànies de 
l’exposició? Encarregar una peça a diversos artistes sobre una temàtica determinada 
pot ser molt complicat. Tot i això, crec que moltes de les exposades segueixen una 
línia. No hi ha cap patró que pauti com han de ser les formes figuratives de Julio 
Antonio en l’era contemporània. És un joc implícit a través d’una referència, cadascú 
que segueixi la seva línia de treball. - Ha evolucionat molt en cent anys la síndrome 
de Stendhal? Desconec les dades concretes a nivell de com a evolucionat la malaltia 
psicosomàtica. A nivell de l'experiència estética l’afectació o la recerca de la veritat 
crec que als artistes els interessa més aviat poc. L’artista ha anat prenent un altre 
lloc a la societat, però encara hi ha elements que es comparteixen. El més destacat 
és la cerca interior. - I formalment, ha canviat la percepció de la bellesa? No hi ha 
cap semblança entre la percepció de la bellesa ara i la de fa cent anys. Avui en dia, 
aquesta sensació d’angoixa i d’estrenyiment que parla Stendhal  es un vincle entre 
l'obra i l'espectador en molts casos buscada desde altres estratègies on la bellesa no 
intervé. En l’exposició trobem peces que volen posar-te en un lloc d'intranquilꞏlitat, 
d'incertasa. Utilitzen objectes estranys que t’interpelꞏlen, i poder no saps com llegir-
los. en aquest recurs hi ha certa critica a la cultura que encara venera els cànons 
formals de bellesa, com si fossin icones o models paradigmàtics. - Per acabar, què 
ens permet el fet de rellegir l’obra de Julio Antonio cent anys després de la seva 
mort? L’obra de Julio Antonio és admirable, sempre dóna la sensació d’inacabada, 
potser perquè va morir als trenta anys. És algú que quan domina la forma i pot 
expressar-se més, se li acaba el temps. Podem tornar a veure l’excelꞏlència del 
modelatge de la forma humana. Té una habilitat meravellosa del sentit figuratiu i es 
pot tornar a reivindicar.” https://surtdecasa.cat/camp/arts/entrevista-blai-roses-
julio-antonio-stendhal Diari digital Surtdecasa.cat, 31/01/2019. 
 
Cristina Serret, “«L'exposició del MAMT ens mostra com ha canviat la idea 
d'escultura en cent anys». El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull 
l’exposició ‘Julio Antonio-Stendhal, 1919-2019’, en homenatge a l’escultor de Móra 
d’Ebre. El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) commemora els 100 anys de 
la mort de l’escultor Julio Antonio, considerat el renovador de l’escultura a l’Estat al 
segle vint, amb una mostra temporal que recull el treball de dotze artistes actuals. Es 
podrà visitar fins al 21 d’abril. L’entrada és gratuïta. —Què tenen en comú els dotze 
artistes que exposen en aquesta mostra? —La selecció dels artistes es basa en els 
guanyadors del Premi Julio Antonio d’escultura, des del 1989, any en què es 
commemora el naixement de l’escultor, fins a l’actualitat. Aquest any estem celebrant 
el centenari de la seva mort, i des del Museu s’han programat diversos actes. Un 
d’ells consistia a crear una interlocució d’artistes contemporanis amb l’obra de Julio 
Antonio. —De quina manera s’ha concebut, la mostra? —Hi ha tres idees bàsiques 
que han anat lligant el fil de l’exposició. La primera, veure com ha canviat la idea 
d’escultura en cent anys. L’escultura contemporània té un ventall de registres molt 
ampli, i aquesta exposició ens permet contrastar-ho. A principis del segle passat se 
seguien bàsicament els preceptes del classicisme i el renaixement, i Julio Antonio va 
ser, a l’estat espanyol, punta de llança, el més avantguardista. En canvi, l’escultura 
contemporània ha desplegat una multitud de registres i estratègies a l’hora d’abordar 
la qüestió formal. En aquesta exposició es poden identificar molt bé la riquesa de 
línies de treball. —Quina seria la segona idea? —Vam intentar vehicular una 
connexió a nivell temàtic entre aquesta exposició i l’obra de Julio Antonio. Ell, com a 
part implicada en els cercles modernistes i de l’escola del que podríem anomenar 
romanticisme tardiu, té una obra que beu molt dels preceptes de la recerca de la 
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perfecció formal. En aquí hi ha diverses estratègies, però el concepte de bellesa rau 
en el substrat del que és l’impuls de la creació. Com a artista, la recerca de la 
bellesa és el màxim element comú denominador en tota la seva obra. —El tercer eix 
és la Síndrome de Stendhal. —Sí, per connectar-ho amb un concepte més 
contemporani. Avui dia la recerca de la bellesa no és un precepte que estigui en el 
centre de la creació artística, estem en un moment en què tothom entén que 
cadascú té els seus cànons de bellesa, i hi ha hagut molts artistes que s’han dedicat 
a desmuntar cànons i crear-ne d’altres. Tampoc no hi ha un debat sobre la bellesa, 
no és una qüestió sobre la qual se’n parli. La meva aportació com a curador ha sigut 
parlar de la Síndrome de Stendhal, que és una qüestió d’actualitat i que està 
relacionada amb una cosa que l’art contemporani sí que fa molt, que és desplaçar el 
moment de la percepció: una peça d’art contemporani interpelꞏla molt més a 
l’espectador, i la seva experiència és la que realment dona sentit i completa l’obra. I 
en aquest desplaçament cap a l’espectador, la Síndrome de Stendhal ens lligava 
molt la recerca de l’afectació personal vinculada a l’emoció i la bellesa amb 
l’experiència de l’observador. Ha sigut un joc interessant. —Al final, el que tenim 
també és una excepcional mostra d’art escultòric del Camp de Tarragona. —Sí, en 
aquesta exposició totes les peces s’han produït expressament per a la mostra. Bona 
part dels autors són del Camp de Tarragona, i crec que hi son representats gairebé 
tots els escultors que han treballat dels noranta cap aquí amb una mica de rigor i 
continuïtat, i que han tingut un cert ressò. És una representació molt àmplia del que 
és la creació contemporània en l’ambit escultòric al Camp de Tarragona i Catalunya 
Sud.” 
https://www.diarimes.com/noticies/tarragona/2019/02/04/exposicio_del_mamt_
ens_mostra_com_canviat_idea_escultura_cent_anys_54386_1091.html Diari 
MésTarragona, 04/02/2019, 15:54. 
 
Antonio Salcedo, “EXPOSICIÓ: Julio Antonio, la bellesa i l’escultura actual. La 
síndrome de Stendhal –una commoció emocional que un espectador pot patir davant 
de l’observació d’una obra d’art, en particular si la considera especialment bella– és 
un fenomen que torna a ser recurrent als centres artístics. Amb Motiu del centenari 
de la mort de l’Escultor Julio Antonio (Móra d’Ebre 1889 – Madrid 1919), la Diputació 
de Tarragona ha organitzat una sèrie d’actes per commemorar l'aniversari de 
l'artista. Un d’ells és Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019. una mostra colꞏlectiva 
comissariada per Blai Roses i que agrupa els artistes guanyadors de les dotze 
convocatòries del premi Julio Antonio d’escultura. Pel comissari, Julio Antonio 
presenta totes les característiques de l’artista romàntic a la recerca de la veritat i la 
bellesa. A partir  d’aquí, i tenint en compte que els artistes participants són tots 
creadors actuals, es va plantejar veure què és el que roman encara d’aquesta idea 
romàntica de superació i culte a la bellesa. Es va pensar en la malaltia 
psicosomàtica coneguda com a síndrome de Stendhal, la commoció emocional que 
un espectador pot patir davant de l’observació d’una obra d’art, en particular si la 
considera especialment bella. Un fenomen que en l’actual societat de consum i de 
turisme de masses torna a ser recurrent als centres artístics. Sobre aquests 
pressupòsits, els artistes participants en la mostra havien de crear les seves pròpies 
obres, que ha donat com a resultat una excelꞏlent panoràmica de l’art escultòric dels 
darrers anys. Cadascun dels artistes ha cercat la seva manera d’apropar-se, 
relacionar-se o referenciar-se amb Julio Antonio, la seva obra i el síndrome de 
Stendhal. També cal destacar que cadascú ha mantingut la seva línia de treball i ha 
dotat les obres d’una forta càrrega semàntica que encara fa més rica i interessant la 
mostra. L’exposició compren tot l’espai del museu, tant les sales de mostres 
temporals com les de la colꞏlecció permanent, d’aquesta manera algunes de les 
obres presentades dialoguen directament amb les obres de l’escultor de Móra 
d’Ebre. Segurament qui fa un diàleg més directe és Federico Sancho. Donades les 
característiques formals de les seves obres, Bustos del Azar, l’artista aconsegueix 
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un efecte a la inversa del citat síndrome de Stendhal. Les seves escultures amb una 
aparent relació amb els bustos de la raça de Julio Antonio, es contraposen pel seu 
tractament formal, de superfície rugosa, amb un rostre inexistent, en el seu conjunt 
podríem dir que gens agradable a la vista, però com diria Nietzsche,  no hi ha res 
més condicionat i limitat que el nostre sentit de la bellesa i mes encara en els temps 
que vivim en el que es considera, tal com apunta Gil Calvo que el  inimitable està en 
l'exploració de la lletjor, ja que la bellesa és fàcil de copiar i imitar, i a més, la lletjor 
garanteix les mirades. Uns altres dos creadors prenen com a referent el taller de 
l’artista, però amb òptiques molt diferenciades. Manel Margalef incideix  en un 
element que és una de les constants del seu treball, el seu interès i preocupació per 
l’espai interior, entès com un contenidor de situacions personals, socials, polítiques, 
en aquests cas referit a l'espai íntim de creació, en què destaca la relació entre 
l’artista i el seu model. Fidel al seu treball dins d’una línia conceptual, ens presenta 
una inscripció en relleu –Restaura.se re  Julio Ant–,  amb algunes encara per 
restaurar, d’igual manera com el nom de l’artista es presenta inacabat, tot forma part 
del procés del taller. L’altre creador es Salvador Juanpere qui dins del conjunt , ha 
creat l’obra mes propera a l’artista homenatjat, El fang de Julio Antonio, i al 
plantejament expositiu del comissari. Parteix d’un frase treta d’una carta de l’escultor 
als seus pares, les diré que me enseñen el misterio de la forma y la belleza […] y 
entonces será cuando haré mi obra. En quatre dibuixos, l’artista ens presenta el 
procés de treball, tot relacionant-lo amb dos escultor coetanis de Julio 
Antonio: Rodin i Brancusi. L’obra definitiva són quatre peces de marbre  treballades 
com si fossin pastilles, a la vegada un homenatge al tres creadors, tots grans 
modeladors. Roger Caparó, amb la seva instalꞏlació de mixtos, llums als ulls, 
conceptualment ha fet una fusió entre el mon de la literatura, la música i la política, 
representat per l’últim vers del Cant de la Senyera, poema de Joan Maragall, 
musicat per Lluis Millet –és l’himne de l’orfeó Català– i que l’any 1896 esdevindria un 
símbol contra la repressió política, que ara ha pres de nou una major significació 
amb la situació del país. D’aquesta manera pren com referent una obra coetània de 
l’escultor de Móra Jep Cerdà, dins de la línia de les seves darreres obres d’escultura 
sonora, ens fa una contextualització de l’època de Julio Antonio de caràcter 
internacional, tot lligant el moment en que l’escultor va fer l’escultura de Wagner i el 
moment en que els futuristes Luigi Russolo i Nikolai Kulbin innovaven amb les 
primeres escultures sonores i la música microtonal. Paralꞏlelament Marcel 
Duchamp crea Erratum Musical, obres que  varen  obrir nous camis en l’art 
contemporani.  Cerdà presenta dues escultures sonores acompanyades de dos 
dibuixos i la interpretació musical a càrrec d’Alex Tenas. Ester Fabregat amb la seva 
obra The Milky Way (la via làctia) pren com a punt de partida Els primers Freds, una 
obra de Miquel Blay, al seu torn mestre de Julio Antoni. Observant la tendresa que 
desperta, l’amor que es transmet, va pensar en la seva maternitat, i per això va 
decidir dedicar la seva obra al fet de ser mare entès com l’amor etern incondicional. 
L'aspecte queda molt ben reflectit en la relació entre Julio Antonio i la seva mare, 
que va lluitar fins al final pel seu fill. És una escultura penjant, amb capes daurades 
transparents, fràgil i a la vegada acollidora, ubicada dins del espai de la capella, i 
que l’artista anomena el temple de la teta. Una de les primeres obres de Julio 
Antonio, Flores malsanes, obra que el mateix autor va destruir,  ha estat el referent 
que ha fet servir Miquel Garcia, per a crear el seu treball, que porta el mateix títol. 
L’artista va folrar una paret amb ilꞏlustracions de flors verinoses, sobre la qual va 
posar una fotografia emmarcada de l’obra en menció, més un exemplar del citat 
llibre, una edició de 1917 que descansa sobre una en un plat d’època, sostingut per 
un peu de ferro. Unes flors amb una bellesa que poden causar la mort. Albert 
Macaya fa una excelꞏlent reinterpretació d’un dibuix de Julio Antonio, un cos nu 
d’esquena, amb la intenció de proposar una concepció mes lliure dels cànons de 
bellesa. En aquest sentit va concebre una instalꞏlació, amb materials pobres, on 
veiem com els cos dibuixat ha pres la seva corporeïtat en un figura fragmentada de 
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guix, amb fulles de paper suspeses, amb línies  perforades que semblen resseguir el 
cos femení. Podem dir –i fent cas a l’artista– que l’obra compleix les tres idees 
centrals de l’estètica wabi: res no és perfecte, res no és permanent, res no és 
complert. Desde 0 és el títol de l'obra que presenta Javier Muro, tot recordant les 
figuretes que decoraven o decoren encara, moltes cases humils, objectes decoratius 
que entrarien dins del considerat mal gust o objectes kitsch. Un concepte òbviament 
oposat a la idea de bellesa que commou. Amb un esperit crític i irònic, aquestes 
figuretes, a més, trenquen la seva concepció inicial, en ser en realitat objectes 
absurds, com el fruiter amb una destral real clavada a sobra o les figures femenines 
recolzades sobre un tamboret.   Kazimir Maliévitx i el suprematisme, i Henry Melville, 
autor de Moby Dick, són creadors contemporanis de Julio Antonio. Són els referent 
que utilitza Àngel Pomerol per crear la seva obra My White Whale (la balena blanca). 
L’escultor dissenya un espai arquitectònic, una mena de gran "meccano", a traves 
del qual l’espectador pot deambular lliurement, seguint el principi suprematista, 
deixant volar la seva imaginació, alliberat de qualsevol contingut objectiu. Ja fa 
temps que Edu Valderrey treballa sobre territori i identitat, sobre els no llocs, la 
pèrdua dels espais, el entorn i la seva memòria., l’arquitectura i la Ciudad,  L’obra 
que presenta centra en la desaparició del poble de Riaño, sota les aigües i 
l’abandonament de la central nuclear de Lemóniz. L’obra està formada per nou 
turbines que mouen uns gran teles de plàstic semitransparent que amb el seu 
moviment assemblen una corrent d’aigua sobre la qual es projecten imatges de 
pobles i espais que con en la realitat en reflectir-se en les teles en moviment es van 
des composant  i desapareixent. He deixat per últim l’obra del silenci, de la quietud, 
de la memòria, A fora d’Ester Ferrando. L’artista ha creat un espai amb una finestra 
balcó als fons per on entra una llum tamisada i es deixa sentir la veu del carrer. És 
un espai per a la meditació, en el que es contraposa el món personal, íntim, amb el 
món exterior on la vida es desenvolupa sense parar. L’espectador, el visitant només 
cal deixar-se portar per aquest espai que t’envolta, que et captiva, que voreja el teu 
cos, que com dirien Bloomer, K. i Moore C el món s'obre per davant d'ell i es tanca 
per darrere, tot depèn de cadascú. En conjunt  una gran diversitat formal i 
conceptual, que ens mostra el compromís que cadascun dels artistes ha contret amb 
si mateix i amb la societat.“ https://www.eltemps.cat/delesarts/6272/julio-antonio-
la-bellesa-i-lescultura-actual Diari digital El temps.cat, 08/02/2019. 
   
Redacció, “Móra d'Ebre commemora el centenari de la mort de Julio Antonio. Aquest 
divendres s'ha inaugurat una placa commemorativa al Mausoleu de l'escultor i s'ha 
presentat un llibre. Móra d'Ebre ha fet un homenatge aquest divendres al seu fill 
ilꞏlustre i escultor Julio Antonio (1889-1919). La peça El héroe muerto de Mariano 
San Miguel interpretada per la Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de 
Móra d’Ebre ha posat el punt i final a l'acte d'homenatge que ha tingut lloc al 
mausoleu de l'escultor al cementiri. A aquest hi ha assistit l’alcalde del municipi natal 
del reconegut escultor, Joan Piñol, el president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim, 
acompanyats d’altres autoritats i de Víctor Viladrich, familiar de Julio Antonio. L’acte 
ha coincidit amb el dia que justament fa cent anys de la mort de l’escultor -15 de 
febrer de 1919- i s’ha descobert una placa commemorativa al Mausoleu Julio 
Antonio, on descansen les despulles de l’escultor i la seva mare, recentment 
arribades des del cementiri de l’Almudena de Madrid. La Biblioteca Comarcal ha 
acollit, aquest divendres, la presentació del llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un segle 
després per part del Dr. Antonio Salcedo Miliani en record de l’ilꞏlustre fill de Móra 
d’Ebre. L’obra ha estat escrita per diferents historiadors i estudiosos especialitzats 
en l’obra de Julio Antonio, apropant-nos a la seva figura: Joan Launes Villagrasa, 
Anna M. Andevert, María Victoria Gómez Alfeo, Fernando García Rodríguez, Aida 
Marín Yrigaray, Carmen Fernández Aparicio, Lucía García de Carpi, Antonio 
Salcedo Miliani i Rosa M. Ricomà Vallhonrat. Aquesta forma part de la colꞏlecció 
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Tamarit de llibres d’art, editat pel Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i 
Viena Edicions, i és bilingüe, en català i castellà. L’homenatge al cementiri i la 
presentació del llibre d’aquest divendres a Móra d’Ebre s’emmarquen en els actes 
impulsats des del Museu d’Art Modern de la Diputació per commemorar el centenari 
de la mort d’Antonio Rodríguez Hernández, conegut artísticament com a Julio 
Antonio, nascut a Móra d’Ebre i considerat el gran renovador de l’escultura a l’Estat. 
Els actes es van iniciar el passat mes de novembre. La propera cita serà Madrid, al 
març, per presentar el llibre i homenatjar l’artista a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.” 
https://www.diarimes.com/noticies/terres_l_ebre/2019/02/15/mora_ebre_comme
mora_centenari_mort_julio_antonio_55313_3024.html Diari MésTarragona, 
15/02/2019, 18:28h. 
 
Miriam Gavalda, “Móra d’Ebre inaugura el mausoleu de l’escultor Julio Antonio en el 
centenari de la seua mort. L’escultor morenc Julio Antonio, que va morir el 15 de 
febrer de 1919 a Madrid, ha tornat al seu poble natal juntament amb la seua mare. El 
passat divendres, cent anys després, Móra d’Ebre inaugurava el mausoleu al 
cementiri municipal. Les despulles de l’escultor i la seua mare han estat traslladats 
des del cementiri de l’Almudena, una iniciativa que es va engegar l’any 2014 amb 
motiu del 125è aniversari del seu naixement. Tant des de la Diputació com des de 
l’Ajuntament continuen treballant en el projecte de creació d’un museu dedicat a 
l’artista de Móra d’Ebre, el qual està actualment en fase d’estudi tècnic. Segons 
l’alcalde, Joan Piñol, l’equipament necessita un espai generós per la qual cosa el 
consistori està negociant l’adquisició d’un immoble al nucli urbà que pugui acollir el 
museu. Durant l’acte, on hi ha estat present el familiar de l’escultor Víctor Viladrich, 
s’ha descobert una placa commemorativa. Finalment la Banda Municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre ha interpretat la peça musical ‘El héroe muerto’ que el 
compositor Mariano San Miguel va dedicar a Julio Antonio. Entre els actes de 
commemoració del centenari de la mort de l’escultor morenc també ha tingut lloc la 
presentació del llibre ‘Julio Antonio. 1889-1919. Un segle després’ per part del Dr. 
Antonio Salcedo Miliani, autor i coordinador del llibre.” 
http://www.teveon.tv/noticia/cerca/19485 Teveon, 16/02/2019. 
 
Miriam Gavalda, “Móra d’Ebre inaugura el mausoleu de l’escultor Julio Antonio en el 
centenari de la seua mort. L’escultor morenc Julio Antonio, que va morir el 15 de 
febrer de 1919 a Madrid, ha tornat al seu poble natal juntament amb la seua mare. El 
passat divendres, cent anys després, Móra d’Ebre inaugurava el mausoleu al 
cementiri municipal. Les despulles de l’escultor i la seua mare han estat traslladats 
des del cementiri de l’Almudena, una iniciativa que es va engegar l’any 2014 amb 
motiu del 125è aniversari del seu naixement. Tant des de la Diputació com des de 
l’Ajuntament continuen treballant en el projecte de creació d’un museu dedicat a 
l’artista de Móra d’Ebre, el qual està actualment en fase d’estudi tècnic. Segons 
l’alcalde, Joan Piñol, l’equipament necessita un espai generós per la qual cosa el 
consistori està negociant l’adquisició d’un immoble al nucli urbà que pugui acollir el 
museu. Durant l’acte, on hi ha estat present el familiar de l’escultor Víctor Viladrich, 
s’ha descobert una placa commemorativa. Finalment la Banda Municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre ha interpretat la peça musical ‘El héroe muerto’ que el 
compositor Mariano San Miguel va dedicar a Julio Antonio. Entre els actes de 
commemoració del centenari de la mort de l’escultor morenc també ha tingut lloc la 
presentació del llibre ‘Julio Antonio. 1889-1919. Un segle després’ per part del Dr. 
Antonio Salcedo Miliani, autor i coordinador del llibre.” Un cop d’ull, 16/02/2019. 
 
Redacció, “Móra d’Ebre commemora l’escultor Julio Antonio en el centenari de la 
seva mort. L'acte central ha tingut lloc al cementeri municipal, on s'ha inaugurat el 
mausoleu on des d'avui reposen les despulles de l'escultor i de la seua mare. Móra 
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d’Ebre ha celebrat avui els actes commemoratius del centenari de la mort de 
l’insigne escultor Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919), coincidint amb el 
dia que va traspassar l’artista, el 15 de febrer de 1919. L’acte central ha tingut lloc al 
cementeri municipal, on s’ha inaugurat el mausoleu on des d’avui reposen les 
despulles de l’escultor i de la seua mare, la també morenca Lucía Hernández Costa, 
recentment arribades des del cementiri de La Almudena de Madrid. L’acte ha 
comptat amb la presència de l’alcalde del municipi, Joan Piñol; del president de la 
Diputació de Tarragona, Josep Poblet; de la presidenta del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, Gemma Carim; de la regidora de Cultura de Tarragona, Begonya 
Floria, acompanyats d’altres autoritats i de Víctor Viladrich, familiar de Julio Antonio. 
Piñol i Poblet han descobert plegats una placa commemorativa que s’ha instalꞏlat als 
peus del Mausoleu Julio Antonio i, tot seguit, Mossèn Anastasio Soriano ha fet un 
breu respons en memòria dels dos morencs ilꞏlustres avui inhumats a Móra d’Ebre, 
abans que Víctor Viladrich, primer, i les autoritats, després, adrecessin unes 
paraules al centenar de veïns que s’han congregat al fossar de Móra d’Ebre. Víctor 
Viladrich, familiar de l’escultor, s’ha referit als anys d’infantesa de Julio Antonio a 
Móra d’Ebre, de quan va anar a l’escola amb el mestre Lluís Viñas o de quan feia les 
seues primeres figuretes amb fang a la vora del riu (granotes, sargantanes…) i ha 
assegurat que avui se sentia “molt orgullós” que Julio Antonio estigui de nou a Móra 
d’Ebre. Seguidament, Josep Poblet, ha expressat la seua satisfacció per haver pogut 
culminar el projecte  de portar les despulles del morenc universal a la seua vila natal, 
una iniciativa que es va engegar l’any 2014, amb motiu del 125è aniversari del seu 
naixement. El president de la Diputació considera molt important que l’escultor 
estigui a Móra d’Ebre, ja que el record de Julio Antonio a Madrid no s’hauria extingit 
però “estic segur que creixerà més si està entre nosaltres”. Posteriorment, a 
preguntes dels periodistes, Poblet ha explicat que la Diputació i l’Ajuntament 
continuen treballant en el projecte de creació d’un museu dedicat a l’artista a Móra 
d’Ebre, el qual està actualment en fase d’estudi tècnic. En aquest punt, l’alcalde  ha 
explicat que l’equipament necessita “un espai generós”, per la qual cosa el consistori 
està negociant l’adquisició d’un immoble al nucli urbà que pugui acollir el museu. Els 
parlaments institucionals els ha tancat l’alcalde de la població, Joan Piñol, qui ha 
destacat el simbolisme i la transcendència de l’acte que s’estava realitzant i ha tingut 
paraules d’agraïment a la Diputació, a la família de l’escultor i també a la família del 
Dr. Gregorio Marañón, amic de Julio Antonio, per haver cedit les despulles, la làpida 
i el bust que configuren el mausoleu de l’artista avui inaugurat. Seguidament, s’ha 
interpretat la peça musical ‘El héroe muerto’, que el compositor Mariano San Miguel 
va dedicar a Julio Antonio, executada per la Banda de l’Escola Municipal de Música i 
Dansa de Móra d’Ebre, amb la qual ha posat el punt i final a l’acte. El record i 
homenatge a l’ilꞏlustre fill de Móra d’Ebre ha seguit amb la presentació del llibre Julio 
Antonio, 1889-1919. Un segle després a la Biblioteca Comarcal per part del Dr. 
Antonio Salcedo Miliani, coautor i coordinador del llibre. L’obra ha estat escrita per 
diferents historiadors i estudiosos especialitzats en l’obra de Julio Antonio: Joan 
Launes Villagrasa, Anna M. Andevert, María Victoria Gómez Alfeo, Fernando García 
Rodríguez, Aida Marín Yrigaray, Carmen Fernández Aparicio, Lucía García de Carpi, 
Antonio Salcedo Miliani i Rosa M. Ricomà Vallhonrat. Forma part de la 
colꞏlecció Tamarit de llibres d’art, editat pel Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona i Viena Edicions, i és bilingüe, en català i castellà. L’homenatge al 
cementiri i la presentació del llibre d’aquest divendres a Móra d’Ebre s’emmarquen 
en els actes impulsats des del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona per 
commemorar el centenari de la mort d’Antonio Rodríguez Hernández, conegut 
artísticament com a Julio Antonio, nascut a Móra d’Ebre i considerat el gran 
renovador de l’escultura a l’Estat. Els actes es van iniciar el passat mes de 
novembre. La propera cita serà Madrid, al març, per presentar el llibre i homenatjar 
l’artista a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.” 
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https://laciutat.cat/mora-debre-commemora-lescultor-julio-antonio-en-el-
centenari-de-la-seva-mort La ciutat – Diari digital de proximitat, 16/02/2019. 
 
Redacció, “Emotiu homenatge a la figura de l’escultor morenc Julio Antonio pel 
centenari. Móra d’Ebre va celebrar ahir els actes commemoratius del centenari de la 
mort de l’insigne escultor Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid, 1919), 
coincidint amb el dia que va traspassar l’artista, el 15 de febrer de 1919. L’acte 
central ha tingut lloc al cementeri municipal, on s’ha inaugurat el mausoleu on des 
d’avui reposen les despulles de l’escultor i de la seua mare, la també morenca Lucía 
Hernández Costa, recentment arribades des del cementiri de La Almudena de 
Madrid. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde del municipi, Joan Piñol; del 
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet; de la presidenta del Consell 
Comarcal de la Ribera d’Ebre, Gemma Carim; de la regidora de Cultura de 
Tarragona, Begonya Floria, acompanyats d’altres autoritats i de Víctor Viladrich, 
familiar de Julio Antonio. Piñol i Poblet han descobert plegats una placa 
commemorativa que s’ha instalꞏlat als peus del Mausoleu Julio Antonio i, tot seguit, 
Mossèn Anastasio Soriano ha fet un breu respons en memòria dels dos morencs 
ilꞏlustres avui inhumats a Móra d’Ebre, abans que Víctor Viladrich, primer, i les 
autoritats, després, adrecessin unes paraules al centenar de veïns que s’han 
congregat al fossar de Móra d’Ebre. Víctor Viladrich, familiar de l’escultor, s’ha referit 
als anys d’infantesa de Julio Antonio a Móra d’Ebre, de quan va anar a l’escola amb 
el mestre Lluís Viñas o de quan feia les seues primeres figuretes amb fang a la vora 
del riu (granotes, sargantanes…) i ha assegurat que avui se sentia “molt orgullós” 
que Julio Antonio estigui de nou a Móra d’Ebre. Seguidament, Josep Poblet, ha 
expressat la seua satisfacció per haver pogut culminar el projecte  de portar les 
despulles del morenc universal a la seua vila natal, una iniciativa que es va engegar 
l’any 2014, amb motiu del 125è aniversari del seu naixement. El president de la 
Diputació considera molt important que l’escultor estigui a Móra d’Ebre, ja que el 
record de Julio Antonio a Madrid no s’hauria extingit però “estic segur que creixerà 
més si està entre nosaltres“. Posteriorment, a preguntes dels periodistes, Poblet ha 
explicat que la Diputació i l’Ajuntament continuen treballant en el projecte de creació 
d’un museu dedicat a l’artista a Móra d’Ebre, el qual està actualment en fase d’estudi 
tècnic. En aquest punt, l’alcalde  ha explicat que l’equipament necessita “un espai 
generós”, per la qual cosa el consistori està negociant l’adquisició d’un immoble al 
nucli urbà que pugui acollir el museu. Els parlaments institucionals els ha tancat 
l’alcalde de la població, Joan Piñol, qui ha destacat el simbolisme i la transcendència 
de l’acte que s’estava realitzant i ha tingut paraules d’agraïment a la Diputació, a la 
família de l’escultor i també a la família del Dr. Gregorio Marañón, amic de Julio 
Antonio, per haver cedit les despulles, la làpida i el bust que configuren el mausoleu 
de l’artista avui inaugurat. Seguidament, s’ha interpretat la peça musical ‘El héroe 
muerto’, que el compositor Mariano San Miguel va dedicar a Julio Antonio, 
executada per la Banda de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d’Ebre, 
amb la qual ha posat el punt i final a l’acte. El record i homenatge a l’ilꞏlustre fill de 
Móra d’Ebre ha seguit amb la presentació del llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un 
segle després a la Biblioteca Comarcal per part del Dr. Antonio Salcedo Miliani, 
coautor i coordinador del llibre. L’obra ha estat escrita per diferents historiadors i 
estudiosos especialitzats en l’obra de Julio Antonio: Joan Launes Villagrasa, Anna 
M. Andevert, María Victoria Gómez Alfeo, Fernando García Rodríguez, Aida Marín 
Yrigaray, Carmen Fernández Aparicio, Lucía García de Carpi, Antonio Salcedo 
Miliani i Rosa M. Ricomà Vallhonrat. Forma part de la colꞏlecció Tamarit de llibres 
d’art, editat pel Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, i 
és bilingüe, en català i castellà. L’homenatge al cementiri i la presentació del llibre 
d’aquest divendres a Móra d’Ebre s’emmarquen en els actes impulsats des del 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona per commemorar el centenari de 
la mort d’Antonio Rodríguez Hernández, conegut artísticament com a Julio Antonio, 
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nascut a Móra d’Ebre i considerat el gran renovador de l’escultura a l’Estat. Els actes 
es van iniciar el passat mes de novembre. La propera cita serà Madrid, al març, per 
presentar el llibre i homenatjar l’artista a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.” https://ebredigital.cat/2019/02/16/emotiu-homenatge-a-la-figura-de-
lescultor-morenc-julio-antonio-pel-centenari/  Ebre Digital, 16/02/2019. 
 
M.Pallàs, “Homenaje a Julio Antonio, el escultor de la Estàtua dels Despullats. P29. 
Ribera d'Ebre. Móra d'Ebre homenatja l'escultor Julio Antonio en el seu nou 
mausoleu. La capital riberenca commemora el centenari, just ahir, de la mort de 
l'insigne artista amb un homenatge al cementiri municipal, on al novembre passat es 
van traslladar les seues restes. Coincidint amb el dia del centenari de la mort de 
l'escultor Julio Antonio (15 de febrer de 1919), ahir Móra d'Ebre va retre homenatge 
al seu artista més ilꞏlustre en un acte en el qual es va descobrir una placa 
commemorativa al Mausoleu Julio Antonio, on ara descansen les despulles de 
l'escultor i la seua mare. El passat novembre la Diputació de Tarragona i 
l'Ajuntament de Móra d'Ebre van efectuar l'exhumació de les restes de Julio Antonio i 
la seua mare a Madrid, al cementiri de l'Almudena, per traslladar-les a 
la seua localitat natal. Una empresa de Móra d'Ebre n'ha rehabilitat el conjunt 
arquitectònic de la tomba. Per a l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, és una 
<<satisfacció enorme>> que l'escultor puga descansar per i fi i de forma definitiva a 
Móra d'Ebre, després de cent anys. Tot seguit de la inauguració de la placa 
commemorativa i de la presentació del mausoleu, durant l'acte d'ahir la Banda de 
l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre va interpretar l'obra 'El 
héroe muerto', que el compositor Mariano San Miguel va dedicar a Julio Antonio. A 
l'acte hi va assistir l'alcalde del municipi natal del reconegut escultor, Joan Piñol, el 
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, la presidenta del consell 
comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, acompanyats d'altres autoritats i 
de Victor Viladrich, familiar de Julio Antonio. Tot seguit, va tenir lloc la presentació 
del llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després, a càrrec del Dr. Antonio 
Salcedo Miliani, coautor i coordinador del llibre. Forma part de la Colꞏlecció Tamarit, 
coeditat per la Diputació de Tarragona i Viena Edicions. Els actes 
d'ahir s'emmarquen en la iniciativa impulsada des del Museu d'Art 
Modern dela Diputació de Tarragona per commemorar el centenari de la mort 
d'Antonio Rodríguez Hernández, conegut artísticament com a Julio Antonio. 
L'Ajuntament de Móra d'Ebre treballa també per poder construir enguany o el proper 
any un museu dedicat a Julio Antonio i a altres escultors de la localitat. L'artista més 
ilꞏlustre de Móra. Julio Antonio és el nom amb el qual es coneix Antonio Rodríguez 
Hernández (Móra d'Ebre, 6 de febrer de 1889 - Madrid 1919), considerat el gran 
renovador de l'escultura a l'Estat espanyol. És l'autor de l'escultura 'Monument als 
Herois de 1811', coneguda com 'Els despullats' i ubicada a la Rambla Nova de 
Tarragona. Una altra obra cabdal seva, la darrera feta per encàrrec, és el 
'Mausoleu Lemonier', que es pot visitar al Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. Julio Antonio va morir el 1919, amb només 30 anys, a causa de la 
tuberculosi, i va ser ewnterrat al cementira de l'Almudena de Madrid. Durant 
la seua malaltia el va acompanyar, com a amic i com a metge, el 
Dr. Gregorio Marañón Posadillo. Les restes de Julio Antonio van ser enterrades en 
una sepultura propietat d'aquest metge, en la qual també seria enterrada 
la seua mare, Lucía Hernández Costa, anys més tard, el 1938. Ara per fi descansen 
a Móra d'Ebre. Més projectes: Museu dedicat a Julio Antonio. L'ajuntament de Móra 
d'Ebre vol seguir homenatjant l'insigne escultor. Ara està en tràmits per adquirir un 
habitatge de 800 metres quadrats que es rehabilitarà per acollir un museu per posar 
en valor la figura de Julio Antonio, així com la d'altres escultors del municipi com 
Carles Mani o Santiago Costa.” Diari de Tarragona, 16/02/2019. 
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Ramón Ribera, “Julio Antonio.1889-1919. Un siglo después. Viena Ediciones 
(Barcelona) nos presenta una nueva y cuidada novedad bibliográfica de temática 
artística, dentro de la Colección Tamarit (núm. 41), nos referimos a “Julio 
Antonio.1889-1919. Un siglo después”, en el cual han colaborado diversos 
historiadores del arte. Libro monográfico dedicado a este destacado escultor  de las 
llamadas Tierras del Ebro (Tarragona), en el cual este año que estrenamos se 
celebra su centenario de su muerte, en el se estudia, analiza y se aportan nuevos 
datos sobre su corta vida y su obra, influenciada claramente por la corriente 
novecentista; así tenemos que se encuentra estructurado en ocho amplios capítulos 
que van configurando la figura y obra de este artista: -Julio Antonio, el insigne 
escultor de Mora d’Ebre (Joan Launes Villagrasa): Julio Antonio (Mora d’Ebre, 1889 - 
Madrid, 1919), Julio Antonio en la memoria de sus paisanos, el artista siempre 
permaneció vinculado a su población natal, El reconocimiento de Mora d’Ebre a Julio 
Antonio, obras que se conservan a su memoria, tanto a nivel público como privado, 
homenajes que se le han realizado, escritos en las revistas locales; -Julio Antonio: 
fundamentos y vínculos modelados en Tarragona (Anna M. Andevert): Julio Antonio 
en Tarragona: llegada, descubrimiento y hechizo, el traslado con su familia a vivir en 
Tarragona, donde inició sus estudios artísticos, Trayectoria artística: un vínculo 
constante, El monumento a los Héroes de 1811: una relación particular, La Rambla 
Nova: la eterna polémica, Eduardo Saavedra: más encargos en Tarragona, Richard 
Wagner: aspiraciones y homenajes, El legado: una tarea incansable, su madre fue 
un personaje clave en la difusión de su obra y mantenimiento de su memoria; -Julio 
Antonio y Madrid (Mª Victoria Gómez - Fernando García): Retrato de Julio Antonio, 
Julio Antonio, el amado de la crítica, El Madrid de Julio Antonio, Valoraciones 
estilísticas, Mausoleo Lemonier, Monumento a los Héroes de 1811; -Julio Antonio y 
Cataluña. Controversias en torno a un artista singular (Aida Marín Yrigaray): 
Introducción, La gestación del sentido artístico, La cuestión de la (seudo) 
catalanidad, Julio Antonio después de Julio Antonio, Reflexión final; -El enojo y la 
esperanza: Julio Antonio ante la escultura de su época (Carmen Fernández): 
Europeizar España, Modernismo y simbolismo, Noucentisme y primitivismo, 
Realismo castellano; -Julio Antonio y el monumento conmemorativo (Lucía García 
de Carpi): El primer encargo, Una intensa actividad, Las dificultades del empeño, El 
reconocimiento del gran público; -Julio Antonio y su trayecto por la geografía interior 
(Antonio Salcedo): Murcia, Almadén, Italia y Francia, Córdoba, Valencia, Ávila y 
Contreras; -Un trayecto compartido: Julio Antonio y la Diputación de Tarragona 
(Rosa M. Ricomà). En palabras de Josep Poblet, Presidente de la Diputación de 
Tarragona “…Un libro este, efectivamente, necesario para mantener actualizado el 
interés por el escultor catalán, en la línea que, desde hace ya casi medio siglo, 
promueven la Diputación de Tarragona y su Museo de Arte Moderno. Esta nueva 
obra bibliográfica sobre Julio Antonio tiene un firme propósito: servir de recordatorio 
de su muerte, pero, sobre todo, actualizar, valorar y proyectar su legado a nuestra 
sociedad, conscientes de su importancia y su trascendencia. Y a la vez es un 
homenaje a los creadores comarcales que, como él, han situado nuestros pueblos y 
ciudades en el mapa de la creatividad universal”.” 
http://infoenpunto.com/not/24026/julio-antonio-1889-1919-un-siglo-despues/  
Infoenpunto – edición digital, 16/02/2019. 
 
Redacció, “J. Antonio ya reposa en Móra. Dedicó su vida al arte y ahora su pueblo 
natal quiso homenajear su obra. Móra d’Ebre celebró el viernes los actos 
conmemorativos del centenario de la muerte del insigne escultor Julio Antonio, 
nacido en la localidad en 1889, coincidiendo con el día que traspasó el artista. El 
acto central tuvo lugar en el cementerio, donde se inauguró el mausoleo donde 
desde ahora descansan sus restos, traídos desde Madrid.”  Diari de Tarragona – 
Secció Societat, 18/02/2019, (P.49). 
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Redacció, “Acte d’homenatge a Julio Antonio a Móra d’Ebre. El héroe muerto, la 
peça que el compositor Mariano San Miguel va dedicar a Julio Antonio, interpretada 
per la Banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre posava el punt 
i final a l'acte d'homenatge a Julio Antonio que va celebrar-se divendres al cementiri 
de Móra d'Ebre. Hi va assistir l'alcalde del municipi natal del reconegut escultor, 
Joan Piñol, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, la presidenta 
del consell comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, acompanyats d'altres 
autoritats i de Víctor Viladrich, familiar de Julio Antonio. L'acte va coincidir amb el dia 
que justament fa cent anys de la mort de l'escultor i es va descobrir una placa 
commemorativa al Mausoleu Julio Antonio, on descansen les despulles de l'escultor 
i la seva mare, recentment arribades des del cementiri de l'Almudena de Madrid.” 
Diari MésTarragona – Secció  Societat, 18/02/2019. 
 
Arnau Curto, “L’escultor Julio Antonio, homenatjat a Madrid. La Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid ha acollit aquest divendres un homenatge a 
la figura i obra de l’escultor ebrenc Julio Antonio. Va ser en aquest indret on Antonio 
va assistir a classes d’art. La Diputació de Tarragona ha lliurat dues reproduccions 
d’un autoretrat de l’artista com a mostra d’agraïment aprofitant la cita a Madrid. Al 
mateix escenari s’ha presentat el llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un segle 
després, escrit per diferents historiadors i estudiosos especialitzats en l’obra de 
Julio Antonio, apropant al lector a la seva figura. Aquest volum forma part de la 
colꞏlecció Tamarit de llibres d’art, editat pel Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona i Viena Edicions, i és bilingüe, en català i castellà. El d’aquest divendres 
és un dels principals actes inclosos en l’homenatge a l’escultor nascut a Móra d’Ebre 
el 1889 amb motiu del centenari de la seva mort. Julio Antonio és l’autor de diverses 
escultures de la ciutat de Tarragona, essent una de les més conegudes el monument 
als Herois de Tarragona.” https://rctgn.cat/lescultor-julio-antonio-homenatjat-a-
madrid/ Radio Ciutat de Tarragona, 09/03/2019. 
 
Redacció, “La Real Académia homenatja al morenc Julio Antonio amb una nova 
exposició. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid va acollir 
divendres un homenatge a la figura i obra de l’escultor ebrenc Julio Antonio. La 
Diputació de Tarragona va entregar dues reproduccions d’un autoretrat de l’artista 
com a mostra d’agraïment aprofitant la cita a Madrid. La primera s’ha lliurat a 
Gregorio Marañón y Bertran de Lis, nét de Gregorio Marañón, amic de Julio Antonio i 
també el seu metge, a qui pertanyia la sepultura del cementiri de l’Almudena de 
Madrid on va ser enterrat l’escultor en morir. L’altra reproducció s’ha lliurat a 
Fernando de Terán Troyano, director de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, on Julio Antonio va assistir a classes d’art. Al mateix escenari es presenta 
el llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després, escrit per diferents historiadors i 
estudiosos especialitzats en l’obra de Julio Antonio, apropant-nos a la seva figura: 
Joan Launes Villagrasa, Anna M. Andevert, María Victoria Gómez Alfeo, Fernando 
García Rodríguez, Aida Marín Yrigaray, Carmen Fernández Aparicio, Lucía García 
de Carpi, Antonio Salcedo Miliani -que n’és el coordinador també- i Rosa M. Ricomà 
Vallhonrat. Forma part de la colꞏlecció Tamarit de llibres d’art, editat pel Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, i és bilingüe, en català i 
castellà. El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, l’alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i 
l’exdirectora del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i membre 
corresponent per Tarragona de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Rosa Ricomà, encapçalen la representació tarragonina a Madrid aquest divendres. 
Els acompanyen, per part de la Real Academia, el seu president, Fernando de Terán 
Troyano, el familiar de Julio Antonio, Víctor Viladrich, i l’acadèmic i president de la 
Fundación Cigarral de Menores, Gregorio Marañón y Bertran de Lis. Aquest és un 
dels principals actes inclosos en l’homenatge a l’escultor nascut a Móra d’Ebre el 
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1889 amb motiu del centenari de la seva mort. Els actes d’aquest centenari han estat 
impulsats des del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona per posar en 
relleu l’escultor Antonio Rodríguez Hernández, conegut artísticament com a Julio 
Antonio, considerat el gran renovador de l’escultura a l’Estat. Els actes es van iniciar 
el passat mes de novembre.” https://ebredigital.cat/2019/03/09/la-real-academia-
homenatja-al-morenc-julio-antonio-amb-una-nova-exposicio/ Ebre Digital, 
09/03/2019. 
 
Redacció, “Homenatge a l'escultor ebrenc Julio Antonio. La 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid va acollir divendres un 
homenatge a la figura i obra de l'escultor ebrenc Julio Antonio. La Diputació de 
Tarragona va entregar dues reproduccions d'un autoretrat de l'artista com a mostra 
d'agraïment aprofitant la cita a Madrid. La primera es va lliurar a Gregorio Marañón i 
Bertran de Lis, net de Gregorio Marañón, amic de Julio Antonio i també el seu 
metge, a qui pertanyia la sepultura del cementiri de l'Almudena de Madrid on va ser 
enterrat l'escultor en morir. L'altra reproducció es va lliurar 
a Fernando de Terán Troyano, director de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, on Julio Antonio va assistir a classes d'art. Aquest va ser un dels 
principals actes inclosos en l'homenatge a l'escultor nascut a Móra d'Ebre el 1889, 
amb motiu del centenari de la seva mort. Els actes es van iniciar el passat mes de 
novembre, organitzats pel Museu d'Art Modern de la Diputació.” Diari Més 
Tarragona – Secció Societat, 11/03/2019. 
 
Redacció, “Record a Julio Antonio a l’Academia de Bellas Artes de Madrid. Madrid. 
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid va acollir el passat 
dia 8 de març l’acte d’homenatge a la figura i obra de l'escultor ebrenc Julio Antonio. 
La Diputació de Tarragona va entregar com a mostra d'agraïment dos reproduccions 
d'un autoretrat de l'artista, una al net de Gregorio Marañón, amic de Julio Antonio i 
també el seu metge, i l’altra a l’Academia de Bellas Artes, on Julio Antonio va assistir 
a classes d'art.” Diari de Tarragona – Ebre – Cultura, 15/03/2019, (P.60).  
 
Redacció, “Reus acull una exposició per commemorar el centenari de la mort de 
l'escultor Julio Antonio. El Palau Bofarull de la Diputació obre aquest dijous 
l'exposició 'Julio Antonio. Escultor' que permet apropar-se a la trajectòria artística de 
l'artista ebrenc. Un passeig per la trajectòria vital de l'escultor és el que proposa 
l'exposició 'Julio Antonio. Escultor'. El Palau Bofarull de la Diputació, a Reus, acull la 
mostra des d'aquest dijous i fins al proper 5 d'abril, en horari de dimarts a divendres, 
d'11 del matí a 1 del migdia, i de 5 de la tarda a 8 del vespre. La mostra que forma 
part de les exposicions itinerants que la Diputació de Tarragona ofereix es recupera 
aquest any per commemorar el centenari de la mort de Julio Antonio. Nascut a Móra 
d'Ebre i sota el nom artístic Julio Antonio (1889-1919), l'escultor està considerat el 
renovador de l'escultura a l'Estat al segle vint. El passat mes de novembre es va 
donar el tret de sortida als actes que s'han impulsat des del Museu d'Art Modern de 
la Diputació de Tarragona per homenatjar i posar en relleu l'obra de l'escultor de 
Móra d'Ebre. El més recent, i un dels més rellevants, va tenir lloc el dia 8 de març a 
Madrid. Des de la Diputació es va lliurar una reproducció d'un autoretrat de Julio 
Antonio a Gregorio Marañón y Bertran de Lis, nét de Gregorio Marañón (amic i 
metge de Julio Antonio a qui pertanyia la sepultura del cementiri de l'Almudena de 
Madrid on va ser enterrat l'escultor en morir). També es va lliurar una altra 
reproducció a Fernando de Terán Troyano, director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, on Julio Antonio va assistir a classes d'art. La Real 
Academia de Bellas Artes de Sant Fernando va acollir la representació tarragonina a 
Madrid, encapçalada pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i els 
alcaldes de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i de Móra d'Ebre, Joan Piñol. A més 
de l'entrega de les dues reproduccions, es va aprofitar per presentar a la ciutat el 
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llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després, escrit per diferents historiadors i 
estudiosos especialitzats en l'obra de Julio Antonio, apropant-nos a la seva figura: 
Joan Launes Villagrasa, Anna M. Andevert, María Victoria Gómez Alfeo, Fernando 
García Rodríguez, Aida Marín Yrigaray, Carmen Fernández Aparicio, Lucía García 
de Carpi, Antonio Salcedo Miliani -que n'és el coordinador també- i Rosa M. Ricomà 
Vallhonrat. Forma part de la colꞏlecció Tamarit de llibres d'art, editat pel Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona i Viena Edicions, i és bilingüe, en català i 
castellà.c Una altra exposició es pot visitar fins el proper 21 d'abril, en aquest cas al 
Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, és Julio Antonio – Stendhal, 1919-
2019. En aquest cas, hi trobem obres creades per dotze artistes actuals que 
ofereixen una visió contemporània de l'obra de Julio Antonio. Tots ells han estat 
reconeguts amb el Premi Julio Antonio d'escultura, creat al 1989.”  
http://reusdigital.cat/noticies/cultura/reus-acull-una-exposicio-commemorar-el-
centenari-de-la-mort-de-lescultor-julio Diari Reusdigital, 14/03/2019.  
 
Redacció, “Reus acull una mostra per commemorar el centenari de la mort de l'escultor 
Julio Antonio. El Palau Bofarull obre avui l’exposició 'Julio Antonio. Escultor', que 
permet acostar-se a la trajectòria artística de l’artista ebrenc. Des d’avui dijous i fins 
al pròxim 5 d’abril, el Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona, a la ciutat de 
Reus, ofereix la mostra ‘Julio Antonio. Escultor’, un veritable passeig per la 
trajectòria vital del gran artista de la Ribera d’Ebre. L’exposició, que forma part de les 
activitats itinerants de la diputació tarragonina, es recupera enguany per 
commemorar el centenari de la mort d’Antonio Rodríguez Hernández (1889-1919). 
Nascut a Móra d’Ebre i rebatejat artísticament com a Julio Antonio, és considerat el 
renovador del’escultura espanyola al segle XX. Madrid acull un gran homenatge a 
l'escultor. Al novembre de 2018, la Diputació de Tarragona va donar el tret de sortida 
a tota una sèrie d’actes impulsats des del Museu d’Art Modern, amb la voluntat 
d’homenatjar i valorar l’obra de l’escultor ebrenc. A Madrid, el passat 8 de març, l’ens 
supracomarcal tarragoní va lliurar una reproducció d’un autoretrat de Julio Antonio a 
Gregorio Marañón y Bertran de Lis, nét de l'endocrinòleg, historiador i polifacètic 
escriptor madrileny. Precisament, el cèlebre Gregorio Marañón va ser amic i metge 
de Julio Antonio, i a ell pertanyia la sepultura del cementiri de l’Almudena, a Madrid, 
on va ser enterrat l’escultor. Julio Antonio i el seu pas per San Fernando. En 
l’homenatge, també es va entregar una reproducció de l’autoretrat de l'artista 
tarragoní a Fernando de Terán Troyano, director de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernardo, on Julio Antonio va assistir a classes d’art. L’acte, celebrat a 
la mateixa acadèmia, va acollir la representació tarragonina a Madrid, una comitiva 
encapçalada pel president de laDiputació de Tarragona, Josep Poblet, i els alcaldes 
de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i de Móra d’Ebre, Joan Piñol. Presenten el 
llibre 'Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després'. A Madrid, més enllà de 
l'homenatge, la Diputació de Tarragona va aprofitar per presentar el llibre ‘Julio 
Antonio, 1889-1919. Un segle després’, escrit per diversos historiadors i estudiosos 
especialitzats en l’obra de l’escultor de Móra d’Ebre. 'Julio Antonio - Stendhal, 1919-
2019', a Tarragona fins al 21 d'abril. A Tarragona, i fins al 21 d’abril, el Museu d’Art 
Modern de la Diputació acull l’exposició ‘Julio Antonio - Stendhal, 1919-2019’, un 
espai format per les obres de dotze artistes actuals que ofereixen una visió 
contemporània sobre el catàleg de Julio Antonio. Tots ells han estat reconeguts amb 
el Premi Julio Antonio d’escultura, creat el 1989.”   
https://tarragonadigital.com/reus/reus-acull-exposicio-escultor-julio-antonio-
marc-2019 Diari Tarragona digital, 14/03/2019, 17:26.  
 
Redacció, “Acostar-se a Julio Antonio en elcentenari de la seva mort. Dues 
exposicions, a Tarragona i Reus, ens permeten conèixer l'obra de l'escultor morenc. 
Aquest any celebra el centenari de la mort de Julio Antonio i les pròximes setmanes 
teniu una doble possibilitat per acostar-vos a l'escultor nascut a la Ribera d'Ebre. El 
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Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT) acull l'exposició temporal Julio Antonio-
Stendhal 1919-2019. Plantejar una revisió de Julio Antonio transcorreguts cent anys 
de la seva mort obre la possibilitat de revisar com ha evolucionat i s'ha transmutat el 
fet escultòric en aquest vas període. Ens acosta també a miorar de reconèixer què 
es manté d'aquell impuls romàntic i d'aquell anhel de superació i culte a la bellesa. 
Des d'una òptica contemporània i un plantejament diàfan, en l'exposició es pren 
aquesta línia de força per vehicular un fil discursiu que connecta 
l'escultor Julio Antonio amb un fenomen vigent que remou aquest anhel en 
l'experiència de l'espectador. La síndrome de Stendhal consisteix en un elevat ritme 
cardíac, vertigen, confusió i fins i tot alꞏlucinacions quan l'individu és exposat a una 
sobredosi de bellesa artística. Aquest fenomen va ser descrit com una síndrome el 
1979, quan la psiquiatra italiana Graziella Magherini en va observar i descriure més 
de cent casos similars entre turistes i visitants a Florència. La síndrome de Stendhal 
ha esdevingut un referent de la reacció romàntica davant de l'acumulació de bellesa i 
de l'exuberància del plaer artístic. L'altra exposició la podeu trobar al Palau Bofarull 
de Reus, amb el títol Julio Antonio.Escultor. És una de les mostres de la colꞏlecció 
d'exposicions itinerants de la Diputació de Tarragona. Aquesta exposició, que 
s'allargarà fins al 5 d'abril, és un passeig per la trajectòria vital de l'artista, passant 
per diversos estadis del seu aprenentatge a Móra d'Ebre, Tarragona, Barcelona i 
Madrid. Julio Antonio va viure una vida curta, intensa i apassionant. Encarna tots els 
trets de l'artista romàntic àvid de veritat i bellesa, capturat per un ànim revolucionari i 
contestatari, inconformista i amb una ambició per damunt de totes: transcendir.” 
Diari Ara - Camp de Tarragona, 20/03/2019 (P.15). 
 
Marina Vives, “Luz en los ojos. Julio Antonio revisitado. Una conversación 
intertemporal sobre la “belleza” ocupa el MAMT. Resulta cuanto menos curioso 
hablar en términos de belleza cuando nos aproximamos al arte que se produce en la 
actualidad. El hecho de pasarla por alto como objetivo completamente, sea de forma 
intencionada o no, parece indisociable de la producción de nuestros tiempos. La 
consideración de la experiencia estética ante la obra como elemento configurador de 
cualquier lectura o juicio de valor es a menudo inexistente. De un tiempo a esta parte 
(no descubro nada nuevo), el proceso cognitivo, conceptual y formal que llevan a un 
artista a una determinada materialización es mucho más relevante que cualesquiera 
producto final. El objeto artístico, más allá de tener un sentido por sí solo o buscar la 
interpelación directa a través de la representación y la belleza, se convierte en un 
ente dependiente del relato que lo configura, una mera herramienta sobre el que 
apoyar el concepto. “Julio Antonio - Stendhal 1919- 2019”, comisariada por Blai 
Rosés en el Museo de Arte Moderno de Tarragona (hasta el 21 de Abril) forma parte 
de los actos conmemorativos que ha impulsado la Diputación de Tarragona para 
conmemorar los cien años de la muerte de Julio Antonio (1889 – 1919), a menudo 
recordado como el gran renovador de la escultura de su época. La exposición 
también opera como una conversación inter-temporal sobre la evolución del 
concepto y relevancia de la belleza en el objeto artístico y la forma en que nos 
asomamos a ella. El debate es entre el celebrado Julio Antonio y la producción 
actual de escultores/productores de instalaciones artísticas, pero quienes paseamos 
por las salas del MAMT nos sentimos invitados. La muestra cobra aún más sentido 
cuando lo protagonizan algunos de los ganadores del premio Julio Antonio de 
escultura, organizado precisamente por el MAMT y que llega este año a su 39 
edición. Relevante el momento, indiscutible el espacio, acertada la elección. Tanto 
del comisario, Blai Rosés, antiguo director e impulsor del Centre d’Art Lo Pati y que 
ya había trabajado anteriormente en muestras que ponían de relieve la discusión 
sobre la belleza o la estética, como de los doce artistas que éste ha querido invitar a 
producir obra nueva para la ocasión. A vueltas con la propia forma escultórica o el 
mismo concepto de belleza -cambiante por naturaleza, contextual, finito, la 
exposición trabaja también la evolución que han vivido los materiales y la diversidad 
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formal de la escultura contemporánea, y entre las obras presentadas las hay de más 
literales y obvias así como más críticas o veladas. Diverso es también el hecho 
desencadenante que elige cada artista para trabajar los elementos comisariales. 
Ester Fabregat (The Milk Way), Ester Ferrando (A Fora) y Eduardo Valderrey (La pell 
cega) configuran una interpretación más libre de su aproximación “stendhaliana” a 
Julio Antonio, asomándose a la belleza y su experiencia, a la sensación o a su 
captura desde su presente, desde su propia indagación y subjetividad. Las piezas 
cargadas de ironía de Javier Muro (Desde 0) o la brillante intervención en términos 
de diálogo de Federico Sancho (Bustos del azar) lo hacen desde una perspectiva 
más formal pero también fresca, poniendo de relieve el objeto artístico como tal y la 
transformación que ha transitado en los 100 años que separan la producción de Julio 
Antonio de la del presente. Roger Caparó (Llum als ulls), Jep Cerdà (Escltura sonora 
I y Escultura sonora II) y Miquel Garcia (Flores malsanas) parten del contexto en el 
que vivió Julio Antonio para llevarlo a su ahora y reinterpretarlo desde referentes 
contemporáneos del escultor o elementos de su obra. Àngel Pomerol (My White 
Wale), Albert Macaya (Oblidant Stendhal), Manel Margalef (El Choco) o Salvador 
Juanpere (El misteri de la forma i la bellesa) se acercan al artista desde el contexto 
en que éste vivió, revisitando su lugar -en el tiempo, en el arte, en su contexto…- y 
planteando una aproximación crítica desde la contemporaneidad. El poner de 
manifiesto la herencia artística que ha producido nuestro territorio (Julio Antonio 
nació en Móra d’Ebre) es una tarea que debe alimentarse desde las instituciones, la 
Diputación acierta a hacerlo y el MAMT es el sitio ideal para rendir este homenaje. 
También es de celebrar que se elijan comisarios que han trabajado por y para el arte 
y la cultura en la provincia de Tarragona y que la elección de artistas tenga en 
cuenta el talento local y artistas en activo que contribuyen al avance y 
contextualización de nuestra escultura más cercana. Vayan a comprobarlo, no sé si 
se sentirán como Stendhal ante la Santa Croce pero merece la pena intentarlo.” 
Diari de Tarragona, 30/03/2019.  
 
Francesc Miralles, “Adéu, Rosa Maria, i gràcies. Va entendre que museus com el 
d’Art Modern de la Diputació no han de lluitar per obtenir rècors, sinó per ser un 
servei d’educació. Les notícies amb freqüència són massa fredes. Alguns de 
vosaltres sabeu que fa uns dies que Rosa Maria Ricomà ha deixat la direcció del 
Museu d'Art Modern (MAMT) de la Diputació de Tarragona per jubilació. Aquests és 
el fet. Però un no pot quedar-se aquí, perquè darrere d'aquesta notícia hi ha més de 
quaranta anys de treball dedicats a la societat tarragonina i quasi sempre 
desconeguts pel públic. I en aquest cas un treball que cal tenir present per la seva 
eficàcia. Eficàcia que s'ha d'atribuir al fet que Rosa Maria Ricomà tenia un concepte 
clar de què és un museu de tan sols tres estrelles: vull dir, un museu que no és ni 
el Prado de Madrid ni el Dalí de Figueres i que no pot tenir com a objectiu prioritari 
atreure cada vegada més visitants. Ricomà va entendre des del primer moment -
l'any 1996- que aquest tipus de museus no han de lluitar per obtenir rècords i 
estadístiques, sinó que cal convertir-los en u servei d'educació a la comunitat més 
propera. De les activitats que va impulsar en destaco dues, que em semblen les més 
essencials: el museu com a aula i com a centre d'investigació. És cert que el públic 
va a un museu per contemplar els quadres i les escultures i treure'n una complaença 
estètica i uns coneixements més amplis que els que té. Però el primer objectiu de 
Ricomà és el que el museu, per mitjà del patrimoni que alberga, serveixi per a la 
formació dels diversos grups socials. Que se sàpiga com neix i es construeix l'obra 
d'art, com representa uns valors estètics i socials, com cal interpretar-la. Objectiu 
que representa convertir el museu en aula. Per això cal un equip pedagògic, cal fer 
accessible el museu a tothom, fins i tot als sords i als invidents. El MAMT al llarg de 
la seva trajectòria aconsegueix aquest objectiu. Un segon aspecte del museu és el 
de constituir-se com a centre d'investigació. Aquesta ha estat una de les fites 
tradicionals dels museus i ho és encara fins i tot dels d'art modern i contemporani. 
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D'aquesta manera, el MAMT, sota la direcció de Rosa Maria Ricomà, ha aprofundit 
en l'estudi de l'obra i dels artistes que formen part de les seves colꞏleccions, alhora 
que ha impulsat recerques d'una gran quantitat d'artistes que han viscut i treballat a 
la província de Tarragona. La colꞏlecció d'estudis que agrupa la sèrie 'Tamarit', 
perfectament editada, és una valuosa aportació a l'artigrafia catalana 
contemporània que trobem en pocs estaments públics del país. Aquests dos 
aspectes que Ricomà va dinamitzar amb el seu equip, són suficients per donar un 
reconeixement a una labor poc espectacular però valuosa en extrem. És molt el que 
la societat cultural del país ha d'agrair a Ricomà per la seva tasca desenvolupada 
sense protagonismes innecessaris. El treball ara esmentat, l'ha pogut dur a terme 
perquè l'estructura política de què depenia, de manera estranya i poc habitual li ah 
donat suport, sense exigir-li res més que donar-los les gràcies. I que el Museu, amb 
la nova direcció, segueix aquestes fites.” Diari de Tarragona, 01/04/2019 (P.8). 
 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull el 
pròxim dimecres, 10 Thais Salvat. d'abril, la XVI Jornada de Pedagogia de l'Art i 
Museus en colꞏlaboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV). La jornada, 
adreçada a universitaris i professionals del món educatiu i mucost de 16 euros. 
seístic, enguany tractarà sobre la creativitat.Tallers creatius Sota el títol 'Museus i 
creativitat. Art i pensament creatiu per a un món canviant', la jornada comptarà amb 
la participació de diversos experts que compartiran les seves experiències i 
perspectives sobre el potencial conjunt de l'art, la creativitat i l'educació.Els ponents 
parlaran de la creativitat en el marc de les arts, però també aparellada amb habilitats 
com la flexibilitat de pensament, la fluïdesa d'idees o són limitades. la capacitat de 
respondre a un problema, entre d'altres. La XVI Jornada de Pedagogia de l'Art i 
Museus comptarà amb les ponències de la professora de l'Àrea de Didàctica de 
l'Expressió Plàstica de la Universitat de Santiago de Compostelꞏla, Cristina Trigo; les 
tècniques del Departament d'Educació del d'art. El MAMT acull el 10 d'abril la XVI 
Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus.Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC), Esther Fuertes i Sandra Figueras; la docent i productora de projectes 
EducArtístics, Marta Berrocal; les membres de l'equip Bolimi. Art i Educació, Vane 
Julián i Lila Pascual, i les professores de dibuix d'Educació Secundària i Batxillerat i 
coordinadores del projecte L'artista va a l'Escola, Eloisa Valero i Les inscripcions es 
poden fer al web del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(www.dipta.cat/mamtpedagogic). L'assistència a la jornada té un D'altra banda, 
també es realitzaran tallers creatius complementaris a la jornada, a l'Aula d'Art de la 
Universitat Rovira i Virgili. El 9 d'abril a la tarda es durà a terme el taller Construcció 
d'escultures amb materials plàstics, a càrrec de l'artista Ester Fabregat, i l'11 d'abril a 
la tarda Creació d'un mural participatiu, amb Nil Bartolozzi. Les inscripcions als 
tallers s'han de fer a banda a aulaarturv@gmail.com i les places L'objectiu de la 
jornada de Pedagogia de l'Art i Museus del MAMT és posar en valor la utilitat 
pedagògica dels museus. Per aquest motiu, els destinataris són principalment 
agents culturals de la demarcació, professionals de l'educació, estudiants i 
educadors de museus i d'espais”. Diari de Tarragona, 05/04/2019  

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull el 
proper 10 d'abril la XVI Jornada de Pedagogia de l'Art i Museus en collaboració amb 
la Universitat Rovira i Virgili (URV). La jornada, adreçada a universitaris i 
professionals del món educatiu i museístic, enguany tractarà sobre la creativitat. 
Sota el títol Museus i creativitat. Art i pensament creatiu per a un món canviant, la 
jornada comptarà amb la participació de diversos experts que compartiran les seves 
experiències i perspectives sobre el potencial conjunt de l'art, la creativitat i 
l'educació. Els ponents parlaran de la creativitat en el marc de les arts, però també 
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aparellada amb habilitats com la flexibilitat de pensament, la fluïdesa d'idees o la 
capacitat de respondre a un problema, entre d'altres. La XVI Jornada de Pedagogia 
de l'Art i Museus comptarà amb les ponències de la professora de l'Àrea de 
Didàctica de l'Expressió Plàstica de la Universitat de Santiago de Compostela, 
Cristina Trigo, entre d'altres experts”. Més Tarragona, 05/04/2019 (p.05)  

La creativitat centra la XVI Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus el 10 d’abril 
al Museu d’Art Modern de la Diputació  Escrit per Diputació de Tarragona 
Publicat el Dijous, 04 abril 2019 14:12  
 
Redacció, “Un total de 49 obres procedents d'arreu de l'Estat, una més que en 
l'anterior edició, participen als premis convocats per la Diputació de Tarragona en el 
marc de la Biennal d'Art 2019. Del total de projectes rebuts, 36 opten al Premi Tapiró 
de pintura, i els 13 restants al Premi Julio Antonio d'escultura. El veredicte es donarà 
a conèixer l'11 de juliol al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), 
data en què també s'obrirà al públic l'exposició amb les obres guanyadores i el 
conjunt de projectes participants. Aquesta mostra es podrà visitar fins l'1 de 
setembre, en l'horari habitual del MAMT. Tots dos premis 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 de l'exposició al Museu d'Art Modern. Si el 
jurat ho considera oportú, pot concedir un accèssit de 3.000 euros en cada 
especialitat. Així mateix, pot declarar desert el premi si considera que les obres 
presentades no en són prou meritòries. Els premis que concedeix la Diputació de 
Tarragona tenen un gran prestigi. A més, són un reconeixement als artistes 
tarragonins Josep Tapiró i Baró, nascut a Reus el 7 de febrer de 1836, i a Julio 
Antonio, nom artístic de l'escultor Antonio Rodríguez Hernández, nascut a Móra 
d'Ebre el 6 de febrer de 1889” 
Diari Més, 11/04/2019 (p. 09) 
 
 
Redacció, “Un total de 49 obres procedents d'arreu de l'Estat, una més que en 
l'anterior edició, participen als premis convocats per la Diputació de Tarragona en el 
marc de la Biennal d'Art 2019. Del total de projectes rebuts, 36 opten al Premi Tapiró 
de pintura, i els 13 restants al Premi Julio Antonio d'escultura. El veredicte es donarà 
a conèixer l'11 de juliol al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), 
data en què també s'obrirà al públic l'exposició amb les obres guanyadores i el 
conjunt de projectes participants. Aquesta mostra es podrà visitar fins l'1 de 
setembre, en l'horari habitual del MAMT. Tots dos premis 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 de l'exposició al Museu d'Art Modern. Si el 
jurat ho considera oportú, pot concedir un accèssit de 3.000 euros en cada 
especialitat. Així mateix, pot declarar desert el premi si considera que les obres 
presentades no en són prou meritòries. Els premis que concedeix la Diputació de 
Tarragona tenen un gran prestigi. A més, són un reconeixement als artistes 
tarragonins Josep Tapiró i Baró, nascut a Reus el 7 de febrer de 1836, i a Julio 
Antonio, nom artístic de l'escultor Antonio Rodríguez Hernández, nascut a Móra 
d'Ebre el 6 de febrer de 1889” 
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http://reusdigital.cat/noticies/cultura/fins-49-obres-opten-als-premis-tapiro-de-
pintura-i-julio-antonio-descultura-de-la 
 
Redacció, “Una ruta permetrà visitar els vuit museus de Tarragona en dues hores i 
mitja. Es tracta del «Viatge a la constelꞏlació museu», iniciativa que s'emmarca en 
la Nit dels Museus i que arriba enguany a la seva sisena edició. En cada 
institució es mostrarà una peça icònica relacionada amb el concepte de tradició. Hi 
participen el Museu del Port, CaixaFòrum, el Museu Bíblic, el Museu Diocesà, 
el Museu d'Art Modern, el Museu Nacional Arqueològic, el Museu d'Història i el 
Centre d'Art.” https://tarragonadigital.com/tarragona/ruta-nit-museus-tarragona-
2019 
07/05/2019 
 
Gloria Aznar,”De ruta por las tradiciones. Tarragona. <<Viatge a la Constelꞏlació 
Museu>> vuelve el día 18, en una apuesta conjunta de las instituciones de la 
ciudad.” Diari de Tarragona, 7/05/2019 (P.46). 
 
Redacció, “El retrobament d'una neta amb la seva àvia, després d'una llarga 
separació familiar, és el punt de partida de la nova exposició temporal al Museu 
d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT): 'Boira', de la guanyadora del 
Premi Tapiró de Pintura 2017, Andrea Lería. La mostra ja ha obert les portes, i es 
podrà visitar fins al 30 de juny, com sempre, de franc. 'Boira' s'inspira en la relació 
de l'autora amb la seva àvia, Montserrat Borés. A través de les seves obres, 
Andrea Lería desenterra vestigis i busca el rastre de l'empremta genealògica i d'una 
infància viscuda en una geografia perduda entre migracions i desplaçaments. La 
mostra revisita imatges i territoris com a camí de trobada entre dues generacions, tot 
rememorant la història personal i més íntima de Lería, que torna a la casa familiar a 
Barcelona després de 27 anys d'haver marxat a viure a Santiago de Xile. 
L'exposició esdevé un homenatge a l'àvia de Borés. "La meva 'iaia', que em va 
ensenyar el contrari a desaparèixer. La seva casa va revelar la meva imatge 
d'infància, i em va fer el regal més gran que em podia fer: em va retornar la memòria 
al mateix temps que ella perdia la seva", ha assegurat l'autora durant la presentació 
de 'Boira'. Andrea Lería Oses (Barcelona, 1980) va guanyar el premi Tapiró de 
Pintura en la darrera Biennal d'Art de la Diputació, l'any 2017, amb el treball 'Jardín 
ceniza'. Reus Digital, 13/05/2019   
 

Redacció, Les exposicions 'Boira' i 'Julio Antonio' protagonitzen el Dia i la Nit dels 
Museus en espais de la DiputacióEls actes, el 18 de maig, es concentren al Museu 
d'Art Modern de Tarragona i al Palau Bofarull de ReusL'exposició 'Boira', d'Andrea 
Lería, i la mostra sobre l'escultor Julio Antonio, del qual es commemoren els cent 
anys de la seva mort, són dues de les activitats destacades al Museu d'Art Modern 
de la Diputació (MAMT) amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, 
amb activitats també durant la Nit dels Museus. Aquestes mostres es complementen 
amb tallers infantils i activitats familiars al mateix museu, i visites guiades amb 
música al Palau Bofarull de la Diputació a Reus. Les exposicions al MAMT durant 
el Dia dels Museus es podran visitar de 10 h a 15 h i de 17 h a 20 h, a les sales 
d'exposicions temporals. Així mateix, el públic també podrà accedir a la resta de 
sales, on es mostren les colꞏleccions permanents amb obres de pintors i escultors 
vinculats al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al mateix museu, els més 
petits podran gaudir de l'activitat ‘Treballem al MAMT Pedagògic’, fent les seves 
creacions inspirades en el 'Tapís de Tarragona', de Joan Miró i de Josep Royo. Pel 
que fa a la Nit dels Museus, el MAMT participa, juntament amb altres museus i 
centres culturals de la ciutat de Tarragona, en l'activitat 'Viatge a la constelꞏlació 
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Museu', que recorre tots aquests espais. El desplaçament es pot fer en trenet 
turístic, i cal reservar-ne plaça prèviament a través d’aquest enllaç www.auriga.cat . 
D'altra banda, a la sala d'actes del MAMT tindrà lloc la videoprojecció 'Paisaje de 
cristal', de manera periòdica entre les 20 h i la 01 h. Així mateix, de les 21 h a la 01 
h, el MAMT Pedagògic acollirà l'activitat familiar 'Fil per randa'. Els assistents al 
Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona seran obsequiats amb llaminadures 
a l'entrada. D’altra banda, la Nit dels Museus al Palau Bofarull de la Diputació a 
Reus es durà a terme entre les 19 h i les 00 h. Hi haurà visites guiades cada hora, 
per descobrir la història d'aquest palau del segle XVIII i admirar la sala Noble, 
decorada amb pintures de Pere Pau Muntanyà. La Nit dels Museus en aquest espai 
estarà amenitzada per diversos grups de música de cambra dels alumnes del 
Conservatori de Música de la Diputació a Reus. En concret hi participaran un quartet 
de clarinets, un quartet de guitarres i un duet de trombó i piano, de les 20 h a les 21 
h”. Redacció Infocamp. Dimarts, 14 Mai 2019 17:24 

 
Redacció, “Els premis Bonart distingeixen les galeries reusenques Anquin's i Antoni 
Pinyol. Igualment, la Fundació Mas Miró de Mont-roig ha estat reconeguda. S'han 
donat a conèixer els premiats dels cinquens Premis Bonart i els actes previstos per 
la celebració del 20è aniversari de la revista que els impulsa. L'acte de presentació 
ha tingut lloc al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). Els 
premiats a la demarcació. Degut a la coincidència de la cinquena edició dels Premis 
Bonart amb el 20è aniversari de la revista, es concediran 20 disticions en diferents 
categories. A Tarragona s'hi han anunciat els premiats corresponents a aquest 
territori, que són la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp, el Museu de la Vida 
Rural de l'Espluga de Francolí, la Galeria Anquin's de Reus i la Galeria Antoni 
Pinyol de Reus. El reconeixement a la trajectòria correspon a Rosa Maria Ricomà, 
exdirectora del Museu d'Art Modern de Tarragona. Els premis s'entregaran en el 
decurs d'una vetllada artística en la qual actuaran els finalistes del concurs Maria 
Canals de piano, recentment celebrat, així com els ballarins Laia Pujolràs i Pere 
Planas i la coral Sol Ixent, de Fornells de la Selva, dirigida per Alba Juandó. A més, 
està prevista una exposició d'escultures de Medina-Campeny. L'acte, que comptarà 
amb una nodrida representació del sector artístic dels Països Catalans estarà 
conduït pel periodista Josep Puigbó i la periodista i cantant Clara Sánchez-Bonfill, i 
s'hi farà un reconeixement a totes aquelles persones i institucions que han 
colꞏlaborat durant aquests 20 anys amb el grup Bonart.” Diari Reusdigital, 
14/05/2019.  
 
Redacció, “Les exposicions 'Boira' i 'Julio Antonio' protagonitzen el Dia i la Nit dels 
Museus en espais de la Diputació. Els actes, el 18 de maig, es concentren al Museu 
d'Art Modern de Tarragona i al Palau Bofarull de Reus. L'exposició 'Boira', d'Andrea 
Lería, i la mostra sobre l'escultor Julio Antonio, del qual es commemoren els cent 
anys de la seva mort, són dues de les activitats destacades al Museu d'Art Modern 
de la Diputació (MAMT) amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, 
amb activitats també durant la Nit dels Museus. Aquestes mostres es complementen 
amb tallers infantils i activitats familiars al mateix museu, i visites guiades amb 
música al Palau Bofarull de la Diputació a Reus. Les exposicions al MAMT durant 
el Dia dels Museus es podran visitar de 10 h a 15 h i de 17 h a 20 h, a les sales 
d'exposicions temporals. Així mateix, el públic també podrà accedir a la resta de 
sales, on es mostren les colꞏleccions permanents amb obres de pintors i escultors 
vinculats al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al mateix museu, els més 
petits podran gaudir de l'activitat ‘Treballem al MAMT Pedagògic’, fent les seves 
creacions inspirades en el 'Tapís de Tarragona', de Joan Miró i de Josep Royo. Pel 
que fa a la Nit dels Museus, el MAMT participa, juntament amb altres museus i 
centres culturals de la ciutat de Tarragona, en l'activitat 'Viatge a la constelꞏlació 
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Museu', que recorre tots aquests espais. El desplaçament es pot fer en trenet 
turístic, i cal reservar-ne plaça prèviament a través d’aquest enllaç www.auriga.cat . 
D'altra banda, a la sala d'actes del MAMT tindrà lloc la videoprojecció 'Paisaje de 
cristal', de manera periòdica entre les 20 h i la 01 h. Així mateix, de les 21 h a la 01 
h, el MAMT Pedagògic acollirà l'activitat familiar 'Fil per randa'. Els assistents al 
Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona seran obsequiats amb llaminadures 
a l'entrada.D’altra banda, la Nit dels Museus al Palau Bofarull de la Diputació a Reus 
es durà a terme entre les 19 h i les 00 h. Hi haurà visites guiades cada hora, per 
descobrir la història d'aquest palau del segle XVIII i admirar la sala Noble, decorada 
amb pintures de Pere Pau Muntanyà. La Nit dels Museus en aquest espai estarà 
amenitzada per diversos grups de música de cambra dels alumnes del Conservatori 
de Música de la Diputació a Reus. En concret hi participaran un quartet de clarinets, 
un quartet de guitarres i un duet de trombó i piano, de les 20 h a les 21 h.” Diari 
digital Infocamp, 14/05/2019, 17:24h.  
 
Redacció, “Les exposicions 'Boira' i 'Julio Antonio', protagonistes del Dia Internacional dels Museus. 
L'exposició'Boira' d'Andrea Lería i la mostra sobre l'escultor Julio Antonio són dues 
de les exhibicions que s'organitzen amb motiu del Dia Internacional dels Museus i 
que es podran veure el pròxim dissabte, 18 de maig, al Museu d'Art Modern de la 
Diputació (MAMT). A més,durant la nit també s'organitzen altres activitats familiars i 
visites guiades al mateix museu i al Palau Bofarull de la Diputació a Reus. 
Justament, aquest any, es commemoren els cent anys de la mort de l'escultor Julio 
Antonio. Exposicions i activitats al MAMT durant el dia.  Les exposicions al MAMT, 
durant el dissabte 18 de maig, es podran visitardes de les 10.00 hores fins a les 
15.00 hores i de 17.00 hores fins a les 20.00 hores, estan situades a les sales 
d'exposicions temporals. D'altra banda, els visitantstambé podran passejar-se per les 
altres sales del museu on es troben la resta de colꞏleccions permanents, entre les 
quals es troben obres de pintors i escultors vinculats al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l'Ebre. A més, els infants podran participar en l'activitat 'Treballem al 
MAMT Pedagògic' on faran les seves pròpies creacions inspirades en el 'Tapís de 
Tarragona', de Joan Miró i de Josep Royo. A la nit també es podran visitar altres 
espais. El MAMT, juntament amb altres museus i espais de la ciutat de Tarragona, 
també participarà en la Nit dels Museus. 'Viatge a la constelꞏlació Museu' és el títol 
de l'activitat proposada per l'ocasió i, en la qual, els visitants que hi participin podran 
visitar tots els espais culturals de la ciutat que participen en la jornada. El recorregut 
es farà amb el trenet turístic i cal fer una reserva prèvia en aquest enllaç. D'altra 
banda, a la sala d'actes del MAMT es projectarà, periòdicament entre les 20.00 
hores i les 01.00 hores, 'Paisaje de cristal'. 'Fil per randa' és el títol de l'altra activitat 
familiar que es farà al MAMT Pedagògic entre les 21.00 hores i les 01.00 hores. Tots 
els assistents al MAMT seran obsequiats amb unes llaminadures a 
l'entrada. Destacar també el Palau Bofarull de la Diputació a Reus que participarà 
en la Nit dels Museus de Reus entre les 19.00 hores i les 00.00 hores. Durant aquest 
període, s'organitzen diferents visites guiades cada hora i els visitants tindran 
l'oportunitat de conèixer la història d'aquest palau del segle XVIII i accedir a la sala 
Noble, decorada amb pintures de Pere Pau Muntanyà. A més, també gaudiran d'un 
concert a càrrec dels alumnes del Conservatori de Música de la Diputació a Reus. Al 
concert hi participaran un quartet de clarinets, un quartet de guitarres i un duet de 
trombó i piano, de les 20.00 hores a les 21.00 hores.”  Diari digital 
Tarragonadigital, 14/05/2019, 11:40h. 
 
Redacció, “Activitats familiars i visites guiades en la Nit dels museus en espais de la 
Diputació. L'exposició 'Boira', d'Andrea Lería, i la mostra sobre l'escultor Julio 
Antonio, del qual es commemoren els 100 anys de la seva mort, són dues de les 
activitats destacades al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT) amb motiu 
del Dia internacional dels museus, el 18 de maig, amb activitats també durant la nit 
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(la Nit dels museus). Els actes es completen amb altres iniciatives, tals com tallers 
infantils i activitats familiars al mateix museu, i visites guiades amb música al Palau 
Bofarull de la Diputació a Reus. Les exposicions al MAMT durant el Dia dels Museus 
es podran visitar de 10 del matí a 3 de la tarda i de 5 de la tarda a les 8 del vespre, a 
les sales d'exposicions temporals. Així mateix, el públic es podrà endinsar a la resta 
de sales del museu, on es mostren les colꞏleccions permanents amb obres de 
pintors i escultors vinculats al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al mateix 
museu, els més petits podran gaudir de l'activitat Treballem al MAMT Pedagògic, 
fent les seves creacions inspirades en el 'Tapís de Tarragona', de Joan Miró i de 
Josep Royo. Pel que fa a la Nit dels Museus, el MAMT participa, juntament amb 
altres museus i centres culturals de la ciutat de Tarragona, en l'activitat 'Viatge a la 
constelꞏlació Museu', que recorre tots aquests espais. El desplaçament es pot fer en 
trenet turístic, i cal reservar-ne plaça prèviament a www.aurigasc.com. D'altra banda, 
a la sala d'actes del MAMT tindrà lloc la videoprojecció 'Paisaje de cristal', de 
manera periòdica entre les 8 del vespre i la 1 de la matinada. Així mateix, de les 9 
del vespre a la 1 de la matinada, el MAMT Pedagògic acollirà l'activitat familiar 'Fil 
per randa'. Els assistents al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona seran 
obsequiats amb llaminadures a l'entrada. La Nit dels museus al Palau Bofarull de la 
Diputació a Reus es durà a terme entre les 7 de la tarda i la mitjanit, un període 
durant el qual hi haurà visites guiades cada hora, per descobrir la història d'aquest 
palau del segle XVIII i admirar la bellesa de la sala Noble, decorada amb pintures de 
Pere Pau Muntanyà. La Nit dels Museus en aquest espai estarà amenitzada per 
diversos grups de música de cambra dels alumnes del Conservatori de Música de la 
Diputació a Reus. En concret, hi participaran un quartet de clarinets, un quartet de 
guitarres i un duet de trombó i piano, de les 8 a les 9 del vespre.”  Diari digital 
Reusdigital, 14/05/2019. 
 
Antoni Ribas Tur, “El boom de la Nit dels Museus. Els equipaments busquen allargar 
l'impacte d'aquesta iniciativa festiva més enllà d'una jornada. El Dia Internacional 
dels Museus va començar a celebrar-se l'any 1977 arreu del món. Aquest 2019 el 
Consell Internacional dels Museus (ICOM) el celebra al voltant de la funció dels 
museus com a "eixos culturals" i com a "el futur de la tradició". L'activitat més 
emblemàtica d'aquest cita, la Nit dels Museus, que se celebra el dissabte més 
pròxim al Dia Internacional dels Museus -enguany coincideixen demà passat -, té 
tant d'èxit que gairebé ha eclipsat el pare, malgrat que només se celebra des de fa 
13 anys per iniciativa del Consell d'Europa. En el cas de Barcelona, la xifra de 
visitants s'ha quadruplicat al llarg dels últims 10 anys, dels 53.183 visitants de l'any 
2008 als 203.043 de l'any passat. També es pot observar l'augment de museus 
públics i privats que hi van participar, de 21 fins a 83. La davallada de públic més 
destacada es va produir el 2011, a causa de la pluja que va caure. "Quan un 
esdeveniment es torna tan notori sempre beneficia a tothom", afirma Aurèlia Cabot, 
directora de la Xarxa de Museus Locals. "Fer una acció que té tant d'impacte ajuda a 
generar un major coneixement, perquè potser et mous per visitar un museu i també 
descobreixes una petita colꞏlecció", explica Eli Poch, la coordinadora general del 
CCCB. Les perspectives d'enguany tornen a ser optimistes. Segons els indicadors 
dels museus catalans que va fer públics ahir el departament de Cultura, l'any passat 
els museus i colꞏleccions del territori van rebre 25.823.767 visitants, un 7,3% més 
que el 2017. En tot cas, el lema dels museus com a "centres culturals" potencia, 
segons Aurèlia Cabot, el paper "social" dels museus, que en aquesta jornada 
incorporen tota mena d'activitats complementàries performanfins a la mitjanit, des de 
ces i visites teatralitzades fins a concerts i degustacions gastronòmiques per obrir-se 
a públics encara més amplis. Sovint es diu que l'èxit turístic d'un museu va en 
detriment del públic local, que pot pensar que haurà de fer cues. La Nit dels Museus 
no és així: s'hi apunta un públic local molt transversal que va a equipaments tan 
diferents com museus locals, altres de privats o monogràfics de pintura, escultura i 
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fotografia, de la Fundació Vila Casas a Barcelona, Torroella de Montgrí i Palafrugell, 
al CCCB o la Pedrera. "La Nit dels Museus, a la Pedrera passa el contrari del que és 
habitual: el 90% de públic és de Barcelona i la resta de l'Estat", afirma Xavier Bas, 
subdirector general de la Fundació. En el seu cas cal tenir en compte que per 
accedir a l'edifici en l'horari extraordinari de la Nit dels Museus cal fer una reserva 
prèvia a través de la seva web. A més, aprofiten la Nit dels Museus perquè el públic 
conegui "l'activitat cultural continuada", com diu també Bas. Segons el departament 
de Cultura, a Catalunya hi ha registrats 114 museus, amb 118 extensions i 394 
colꞏleccions de les temàtiques més diverses. "El museus locals són molt coneguts al 
lloc perquè acostumen a estar arrelats al territori, són com l'ajuntament, que és 
l'administració més pròxima al ciutadà", diu Cabot. En canvi, poden ser uns grans 
desconeguts a fora i per això aquesta setmana promocionen les seves colꞏleccions, 
sovint amb accions a les xarxes socials. "També es treballa molt amb les famílies i 
les escoles", subratlla Cabot. Com diu Eli Poch, el públic del CCCB és "eminentment 
local" i no n'és una excepció la Nit dels Museus, durant la qual es retroalimenta amb 
el visitants del Macba dins la ruta de museus de Ciutat Vella. Sí que són novetat els 
nous públics: "S'afegeix una capa de públic que fa un circuit arreu de la ciutat, que 
és local i també estranger". Els museus de la Fundació Vila Casas tenen el públic 
local a l'ADN, per la seva dedicació a l'art català contemporani i als artistes 
emergents. També tenen un vessant internacional en el cas de la colꞏlecció de 
fotografia. La directora artística adjunta de la institució, Natàlia Chocarro, destaca "el 
públic jove" que reben la Nit dels Museus a Can Framis, al Poblenou. També 
reclama "noves formes d'arribar al públic" perquè creu que hi ha "molta 
competència" perquè les activitats que els museus ofereixen aquesta nit són sovint 
"similars", i llança un repte de futur: "No n'hi ha prou amb la Nit dels Museus. Hem 
de fer més activitats. Els museus s'han d'obrir a més disciplines per donar noves 
mirades a les colꞏleccions, ha d'haver-hi més dansa, més poesia i més literatura". 
Diari digital MyNews, 16/05/2019.  
 
Redacció, “L’ACTE CENTRAL DEL XXÈ ANIVERSARI DE BONART D’AVUI ES 
PODRÀ SEGUIR VIA “STREAMING”. Avui, a les vuit del vespre, tindrà lloc a 
l’auditori de Girona l’acte central del XXè aniversari de Bonart en el decurs del qual 
s’entregaran els premis Bonart que arriben a la cinquena edició. Totes les persones 
que ho desitgin podran seguir en directe l’acte via “streaming“ a través del web 
de bonart, www.bonart.cat. A l’hora esmentada, i en aquest mateix web es podrà 
seguir en detall la vetllada que serveix de tret de sortida dels actes que hem preparat 
per commemorar els vint anys de Bonart. Els premiats. Degut a la coincidència de la 
cinquena edició dels Premis Bonart amb el vintè aniversari de la revista es 
concediran vint premiats en diferents categories: Fundació Mapfre, Fundació Josep 
Guinovart, Sala Artalroc, Districte Cultural de l’Hospitalet, Biennal d’Art de Girona, 
Museu de la Vida rural, Carmen Thyssen, Celler Mas Blanc i Jové, el programa This 
Is Art de TV3, Dau al Set, Institut d’Estudis Ilerdencs, Teresa Val Palou, Museu del 
Tabac d’Andorra, Festival Visa pour l’Image, André Ricard, Lua Coderch, Museu 
d’Art Modern de Ceret, Museu del Futbol Club Barcelona, Fundació Mas Miró de 
montroig del Camp i Carles Puigdemont. El reconeixement a la trajectòria correspon 
Pepa Quinteiro, de la Galeria Anquins de Reus; Antoni Pinyol, de la galeria Antoni 
Pinyol de Reus, Rosa Maria Ricomà, ex directora del Museu d’Art Modern de 
Tarragona, Josefina Matamoros, gestora cultural de la Catalunya Nord, Jesús 
Navarro, director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, Galeria Pilar Riberaygua, 
Rosa Maria Furriol, de la Galeria Eude de Barelona, Josep Canals, de la biennal 
d’art contemporani catala, Jordi i Helena Batlle de la Galeria de Sant Cugat, Jordi 
Font, del Museu memorial de l’Exili, Carles Taché, director de la galeria Carles 
Taché i Miquel Mascort, de la galeria El Claustre de Girona. Acte cetral del XXè 
aniversari de Bonart. El grup Bonart celebrarà la Nit dels Premis Bonart i el seu vintè 
aniversari en un acte que tindrà lloc el dijous 16 de maig a les vuit del vespre a 
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l’Auditori de Girona. La coincidència de la cinquena edició dels Premis Bonart amb 
els vints anys de l’edició de la revista, fa que s’estigui preparant una celebració 
especial. Els premis s’entregaran en el decurs d’una vetllada artística en la que 
actuaran el finalista del Concurs Maria Canals de piano, Jorge Nava, recentment 
celebrat, així com els ballarins, Laia Pujolràs i Pere Planas i la coral Sol Ixent, de 
Fornells de la Selva, dirigida per Alba Juandó. A més està prevista una exposició 
d’escultures de Medina-Campeny, que estarà situada al hall de l’Auditori. L’acte, que 
comptarà amb una nodrida representació del sector artístic dels Països Catalans 
estarà conduït pel periodista Josep Puigbó i la periodista i cantant Clara Sánchez-
Bonfill, i s’hi farà un reconeixement a totes aquelles persones i institucions que han 
colꞏlaborat durant aquests vint anys amb el grup Bonart.” Diari digital revista 
Bonart, 16/05/2019.  
 
Redacció, “El grupo Bonart ha otorgado la noche de este jueves los Premios Bonart 
2019 coincidiendo con su 20 aniversario, entre los que están el expresidente de la 
Generalitat Carles Puigdemont por el impulso de la Casa Pastors de Girona, el 
Museu del FC Barcelona por divulgar el arte a través del deporte; el festival Visa 
pour l'Image, la Fundación Mapfre, Dau al Set, así como el programa de TV3 'This is 
art', la artista Lua Coderch y el Distrito Cultural de L'Hospitalet (Barcelona).En un 
acto en el Auditori de Girona, la revista de artes visuales y plásticas ha entregado 20 
premios --por sus 20 años-- y también han sido distinguidos el Museu Carmen 
Thyssen de Andorra, la Fundació Josep Guinovart de Lleoda, el celler Mas Blach y el 
Institut d'Estudis Ilerdencs, además de la Biennal d'Art de Girona, el artista André 
Ricard por su colaboración con la Fundació Mas Casadevall, y el Museu de la Vida 
Rural de l'Espluga de Francolí (Tarragona).Asimismo, ha reconocido la trayectoria a 
la Galeria Pilar Riberaygua; Jesús Navarro, director del Museu d'Art Jaume Morera; 
a Maria Rosa Furriol, directora de la Galeria Eude; a Carles Tache, director de la 
Galeria Tache, Josep Canals, director de la Biennal d'Art Contemporani; t Jordi 
Batlle, de la Galeria de Sant Cugat. Entre las trayectorias reconocidas, también está 
la de Jordi Font, del Museu de l'Exili; Miquel Mascort, impulsor de la Galería El 
Claustre; Rosa Maria Ricoma, exdirectora del Museu d'Art Modern de Tarragona, y 
Josefina Matamoros, exdirectora del Museu de Céret. El acto de este jueves ha 
contado con la actuación del finalista del Concurso Maria Canals de piano Jorge 
Navas, de los bailarines Laia Pujolràs i Pere Planas, del pianista Paco Viciana, y la 
coral Sol Ixent”. 16-05-19 AGT /EUROPA PRESS / Agencia de noticias Europa 
Press 
 
Redacció, “La Revista Bonart entrega els seus guardons. La festa central del XX 
aniversari va servir de reconeixement a tots aquells que han fet possible 
la publicació. Ahir a les 20 hores, a l’Auditori de Girona es van celebrar els XX anys 
de la publicació de referència de l’art a Catalunya: Revista Bonart. L’acte va ser 
conduït per Josep Puigbó i la periodista i cantant Clara Sánchez-Bonfill. També va 
actuar el finalista del Concurs Maria Canals de piano, Jorge Nava. Així com els 
ballarins, Laia Pujolràs i Pere Planas i la coral Sol Ixent, de Fornells de la Selva, 
dirigida per Alba Juandó. A més es van mostrar les escultures de Medina-Campeny 
al hall de l’Auditori. Els premiats. La coincidència de la cinquena edició dels Premis 
Bonart amb el XXè aniversari de la revista, ha provocat que s’entreguin vint 
guardons en diferents categories. Entre ells s’ha premiat: la Fundació Mapfre, 
Fundació Josep Guinovart, Sala Artalroc, Districte Cultural de l’Hospitalet, Biennal 
d’Art de Girona, Museu de la Vida rural, Carmen Thyssen, Celler Mas Blanc i Jové, 
el programa This Is Art de TV3, Dau al Set, Institut d’Estudis Ilerdencs, Teresa Val 
Palou, Museu del Tabac d’Andorra, Festival Visa pour l’Image, André Ricard, Lua 
Coderch, Museu d’Art Modern de Ceret, Museu del Futbol Club Barcelona, Fundació 
Mas Miró de Montroig del Camp i Carles Puigdemont. El reconeixement a la 
trajectòria correspon Pepa Quinteiro, de la Galeria Anquins de Reus; Antoni Pinyol, 
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de la galeria Antoni Pinyol de Reus, Rosa Maria Ricomà, ex directora del Museu 
d’Art Modern de Tarragona, Josefina Matamoros, gestora cultural de la Catalunya 
Nord, Jesús Navarro, director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, Galeria Pilar 
Riberaygua, Rosa Maria Furriol, de la Galeria Eude de Barelona, Josep Canals, de la 
biennal d’art contemporani catala, Jordi i Helena Batlle de la Galeria de Sant Cugat, 
Jordi Font, del Museu memorial de l’Exili, Carles Taché, director de la galeria Carles 
Taché i Miquel Mascort, de la galeria El Claustre de Girona.” Revista Mirall, 
17/05/2019. 
 
 
Redacció, “La Diputació obre les portes dels seus espais culturals. Día Internacional 
de los Museos. L'exposició 'Boira', d'Andrea Lería, i la mostra sobre l'escultor Julio 
Antonio, del qual es commemoren els cent anys de la seva mort, són dues de les 
activitats destacades al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT) amb motiu del 
Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, amb activitats també durant la nit (La 
Nit dels Museus). Els actes es completen amb altres iniciatives igualment tractives: 
tallers infantils i activitats familiars al mateix museu, i visites guiades amb música al 
Palau Bofarull de la Diputació a Reus. Les exposicions al MAMT durant el Dia dels 
Museus es podran visitar de 10.00 h a 15.00 h i de 17.00 h a 20.00 h, a les sales 
d'exposicions temporals. Així mateix, el públic es podrà endinsar a la resta de sales 
del museu, on es mostren les colꞏleccions permanents amb obres de pintors i 
escultors vinculats al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Al mateix museu, 
els més petits podran gaudir de l'activitat Treballem al MAMT Pedagògic, fent les 
seves creacions inspirades en el 'Tapís de Tarragona', de Joan Miró i de Josep 
Royo. Pel que fa a la Nit dels Museus, el MAMT participa, juntament amb altres 
museus i centres culEl Palau Bofarull, del segle XVIII, obrirà al públic la sala noble. 
en l'activitat 'Viatge a la constelꞏlació Museu', que recorre tots aquests espais. El 
desplaçament es pot fer en trenet turístic, i cal reservar-ne plaça prèviament a 
www.aurigasc.com. D'altra banda, a la sala d'actes del MAMT tindrà lloc la 
videoprojecció 'Paisaje de cristal', de manera periòdica entre les 20.00 h i la 01.00 h. 
Així mateix, de les 21.00 h a la 01.00 h, el MAMT Pedagògic acollirà l'activitat 
familiar 'Fil per randa'. Els assistents al Museu d'Art Modern de la Diputació 
a Tarragona seran obsequiats amb llaminadures a l'entrada. 20.00 h a les 21.00 h. 
La Nit dels Museus al Palau Bofarull de la Diputació a Reus es durà a terme entre 
les 19.00 h i les 00.00 h, un període durant el qual hi haurà visites guiades cada 
hora, per descobrir la història d'aquest palau del segle XVIII i admirar la bellesa de la 
sala Noble, decorada amb pintures de Pere Pau Muntanyà. La Nit dels Museus en 
aquest espai estarà amenitzada per diversos grups de música de cambra dels 
alumnes del Conservatori de Música de la Diputació a Reus. En concret hi 
participaran un quartet de clarinets, un quartet de guitarres i un duet de trombó i 
piano.” Diari digital MyNews, 18/05/2019. 
 
 
Redacció, “Los museos como ejes culturales. El Día Internacional de los Museos 
2019 se centrará en los nuevos papeles que desempeñan de los museos como 
actores activos en sus comunidades. El papel de los museos en la sociedad está 
cambiando. Los museos se reinventan para ser todavia más interactivos, centrados 
en la audiencia, orientados a la comunidad, flexibles, adaptables y móviles. Se han 
convertido en ejes culturales que funcionan como plataformas donde la creatividad 
se combina con el conocimiento y donde los visitantes pueden co-crear, compartir e 
interactuar. A la vez que preservan sus misiones principales (recolección, 
conservación, comunicación, investigación, exposición), los museos han 
transformado sus prácticas para acercarse a las comunidades a las que sirven. Hoy 
buscan formas innovadoras de abordar problemas sociales y conflictos 
contemporáneos. Al actuar a nivel local, los museos también defienden y mitigan 
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problemas de alcance global, esforzándose por enfrentar los desafíos de la sociedad 
actual de manera proactiva. Como instituciones situadas en el corazón de la 
sociedad, tienen el poder de establecer un diálogo entre culturas, de construir 
puentes para un mundo pacífico y de definir un futuro sostenible. A medida que los 
museos crecen cada vez más en sus papeles de ejes culturales, también encuentran 
nuevas formas de honrar sus colecciones, sus historias y sus legados, creando 
tradiciones que tendrán nuevos significados para las generaciones futuras y 
relevancia para un público global cada vez más diverso. Esta transformación, que 
tendrá un profundo impacto en la teoría y la práctica museística, obliga también a los 
profesionales de los museos a repensar el propio valor de los museos y a cuestionar 
los límites éticos que definen la naturaleza misma de su trabajo. Siendo puntos 
focales para sus comunidades y, a la vez, parte integral de una red mundial, los 
museos ofrecen una plataforma para traducir las necesidades y opiniones de las 
comunidades locales a un contexto global. Hoy es un gran día para todos los 
museos del mundo, grandes o pequeños, urbanos o rurales, dedicados a las artes o 
las ciencias, para celebrar el complejo vínculo entre el futuro y la tradición. Por otro 
lado, entre el 1 y el 7 de septiembre de 2019, Kioto (Japón) será la sede de la 
conferencia sobre el sector museístico más grande e importante del mundo. Más de 
3.000 profesionales de los museos y expertos de todos los horizontes 
internacionales participarán en este evento trianual, la 25ª Conferencia General del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM). Después de 24 ediciones exitosas, la el 
evento principal organizado por el ICOM se ha convertido en un eje de renombre 
mundial para el intercambio sobre los temas actuales que abordan los museos, así 
como las soluciones más innovadoras a los desafíos a los que hoy enfrentan. En 
1977 el (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público 
sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad, y desde entonces la 
popularidad del evento no ha dejado de crecer. En 2017 el se alcanzó una cifra 
récord de participación: más de 40 000 museos en unos 152países. En otro orden 
de ideas, la herencia romana de Tarragona es 1. Imagen del Louvre, uno de los 
museos más populares. 2. El Rijsksmuseum de Ámsterdam esconde pinturas de 
mucho valor. 3. Imagen del Velázquez sentado a la entrada del Prado en Madrid. 
Uno de los puntales de su oferta museística, pero también su evolución y papel 
clave en otros momentos como el modernismo. Objetos, tradiciones, formas de vida, 
forman parte del linaje mediterrano en nuestra provincia que sobre todo se puede 
revivir a través de sus espacios dedicados resguardar colecciones artísticas llenas 
de historia. Encontramos espacios tan maravillosos como el Museo Pau Casals en el 
Vendrell, Gaudí Centre de Reus, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Museu 
Vida Rural de l'Espluga de Francolí,Museu de les Mines de Bellmunt del Priorat, 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, Museo Memorial Batalla de l'Ebre 
de Gandesa, Museo de la Radio Roda de Barà o Villa Dels Munts Altafulla.” Diari 
digital MyNews, 18/05/2019.  
 
 
Redacció, “ELS GUARDONATS DE TARRAGONA EN ELS VÈ PREMIS BONART. 
El grup Bonart ha donat a conèixer els premiats dels cinquens Premis Bonart i els 
actes previstos per la celebració del vintè aniversari de la revista que els impulsa. 
L’acte de presentació ha tingut lloc al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. L’acte de presentació a Tarragona ha comptat amb la presència de 
Narcís Planas, president del Consell Assessor, i Natàlia Lloreta, redactora de Bonart, 
a quin acompanyava la directora del MAMT, Marisa Suárez, així com personalitats, 
periodistes i autoritats del món cultural. Els premiats. Degut a la coincidència de la 
cinquena edició dels Premis Bonart amb el vintè aniversari de la revista es 
concediran vint premiats en diferents categories. A Tarragona s’hi han anunciat els 
premiats corresponents a aquest territori que són la Fundació Mas Miró de Mont-roig 
del Camp, el Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, la Galeria Anquin’s de 
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Reus i la Galeria Antoni Pinyol de Reus. El reconeixement a la trajectòria correspon 
a Rosa Maria Ricoma, exdirectora del Museu d’Art Modern de Tarragona. En els 
darrers dies s’ha anunciat els premiats de Barcelona, Girona, Andorra, i Lleida. Fins 
ara els premiats que ja s’ha anunciat són el Museu Carmen Thyssen d’Andorra, 
el Museu del Tabac d’Andorra, i la Sala Artalroc d’Andorra. Pel que fa als de 
les comarques de Lleida són la Fundació Josep Guinovart, Teresa Vall Palou, el 
celler Mas Blanch i Jové i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. En quant a les comarques de 
Barcelona són l’artista Lua Coderch; el Districte Cultural de l’Hospitalet -com a millor 
iniciativa institucional-; el Museu del Futbol Club Barcelona -per la tasca de 
divulgació de l’art a través de l’esport-; el programa de divulgació “This is art” de 
TV3; la Fundació Mapfre -per la divulgació de la fotografia-; i Dau al Set -en la 
categoria de projecció històrica-. Pel que fa als de comarques de Girona són el 
president Carles Puigdemont per l’impuls del projecte Casa Pastors de Girona; 
la Biennal d’Art de Girona de la Diputació de Girona -pel suport a joves artistes-, i 
l’artista André Ricard, per la seva col.laboració amb la Fundació Mas Casadevall. El 
Grup Bonart també donarà a conèixer diferents reconeixements a la trajectòria. Fins 
ara s’han donat a conèixer els d’Andorra, que correspon a la Galeria Pilar 
Riberaygua; el de Lleida a Jesús Navarro, director del Museu d’Art Jaume 
Morera; els de Barcelona a Maria Rosa Furriol, directora de la Galeria Eude, Carles 
Tache, director de la Galeria Tache, Josep Canals, director de la Biennal d’Art 
Contemporani i Jordi Batlle, de la Galeria de Sant Cugat. Pel que fa als 
de comarques de Girona corresponen a Jordi Font, del Museu de l’Exili, i Miquel 
Mascort, impulsor de la Galeria El Claustre. Acte central el dia 16 de maig. El grup 
Bonart celebrarà la Nit dels Premis Bonart i el seu vintè aniversari en un acte que 
tindrà lloc el dijous 16 de maig a les vuit del vespre a l’Auditori de Girona. La 
coincidència de la cinquena edició dels Premis Bonart amb els vints anys de l’edició 
de la revista, fa que s’estigui preparant una celebració especial. Els premis 
s’entregaran en el decurs d’una vetllada artística en la que actuaran el fialista del 
Concurs Maria Canals de piano, Jorge Nava, recentment celebrat, així com els 
ballarins, Laia Pujolràs i Pere Planas i la coral Sol Ixent, de Fornells de la Selva, 
dirigida per Alba Juandó. A més està prevista una exposició d’escultures de Medina-
Campeny, que estarà situada al hall de l’Auditori. L’acte, que comptarà amb una 
nodrida representació del sector artístic dels Països Catalans estarà conduït pel 
periodista Josep Puigbó i la periodista i cantant Clara Sánchez-Bonfill, i s’hi farà un 
reconeixement a totes aquelles persones i institucions que han colꞏlaborat durant 
aquests vint anys amb el grup Bonart. Celebració del vintè aniversari del grup 
Bonart. Durant l’any de celebració del vintè aniversari el grup Bonart ha previst 
diferents iniciatives de celebració, com ara: Edició d’un llibre amb la història de 
Bonart. Exposició itinerant amb les 188 portades d’aquests 20 anys. Presentació 
d’una nova web del grup Bonart. Ampliació del número de pàgines de la revista a 
180. Obertura d’una seu a la ciutat de Barcelona. Posada en funcionament de Bonart 
TV. 20 anys de la revista Bonart. La revista Bonart s’ha convertit en la de més 
durada de parla catalana dedicada al món de les arts visuals i plàstiques. El 19 de 
novembre del 1999 es va presentar el número 1 de la revista. Una iniciativa conjunta 
de l’artista i colꞏleccionista Anna Maria Camps i del crític d’art i gestor cultural Ricard 
Planas, que ha disposat de l’assessorament del periodista Narcís Planas. Vint anys 
després, el Grup Bonart Cultural compta, a més de l’edició en paper de la revista, 
amb una gestora cultural i un diari digital.” Diari digital revista Bonart, 19/05/2019. 
 
 
Gloria Aznar, “La tradición de visitar museos. Patrimonio. Jornada de puertas 
abiertas con actividades hasta la madrugada en las galerías de toda la provincia. 
Robert Capa y una de sus últimas fotos abrieron ayer en CaixaForum Tarragona la 
sexta edición del Viatge a la Constelꞏlació Museu, dedicada este año al futuro de las 
tradiciones. A las tradiciones o a la lucha contra ellas. El viaje recorrió ocho espacios 
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 de la ciudad con motivo de la celebración del Día y la Noche de los museos, con 
jornada de puertas abiertas hasta altas horas de la madrugada y visitantes a 
raudales. Una fiesta anual de la cultura que se celebró en todos los rincones de la 
provincia con propuestas de actividades para grandes y pequeños, visitas guiadas, 
teatralizadas, música, danza e incluso maridajes con vino. El Viatge a la 
Constelꞏlació Museu es una de esas propuestas, que aúna esfuerzos de todas las 
instituciones tarraconenses y que  las enlaza con una obra procedente de cada una 
de ellas. Así, la imagen de la Carretera de Nam Dinh a Thai, una de las últimas de 
Robert Capa, tomada en mayo de 1954, antes de perder la vida, fue la primera de 
esas piezas por explorar, con la característica de que representaba la lucha contra la 
tradición ¿contra cuál? Contra la de publicar solo fotografías en blanco y negro. «Era 
muy difícil que le publicaran fotos en color. El revelado tardaba un mes y los editores 
eran muy reticentes, pensaban que era muy poco serio, algo contra lo que Capa 
tuvo que luchar», explicó Jordi Salvadó, guía de Auriga Serveis Culturals, 
coordinadora del evento. En la guerra de Indochina, Capa fotografiaba los soldados 
que avanzaban a través de los campos, cuando pisó una mina y perdió la vida. «El 
fotógrafo creía que la fotografía en color acabaría imponiéndose en las revistas 
ilustradas. Sin embargo, de aquellas imágenes, la revista ‘Life’ no publicó ninguna en 
color. Todas en blanco y negro», manifestó Salvadó. Tras CaixaForum, el Trenet 
turístico esperaba a los visitantes en la Rambla Nova para continuar el viaje 
museístico por la Part Baixa. ‘Tocar ferro’. Socarrat de Alma Megías fue la siguiente 
parada, una obra perteneciente a la muestra Art you talking to me? en el Centre 
d’Art, protagonizada por alumnos de la Escola d’Art i Disseny de la Diputació. Y fue 
escogida por tres motivos tradicionales. A saber, por su técnica, por su imagen y por 
lo que representa.  En primer lugar, Alma trabaja la fotografía estenopeica, la 
llamada cámara oscura, considerada la más primitiva. 
En segundo lugar, la artista «parte de la idea de transmitir imágenes icónicas, que 
serían las que fotografiaría un turista, pero al mismo tiempo plantea una reflexión 
sobre qué fotografiamos y por qué lo hacemos, a veces sin pararnos a pensar lo que 
significa para cada uno. Por ello propone mirar estas mismas imágenes desde la 
óptica particular de cada uno», comentó Salvadó. Finalmente, la fotografía 
seleccionada para la ruta contiene implícita una tercera tradición muy tarraconense 
que no es otra que la de «tocar ferro». Desde el Centre d’Art, Jordi Salvadó guió al 
medio centenar de invitados hasta el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT) para charlar sobre una de las tradiciones que acompañan a la humanidad 
desde el principio de los tiempos: los juguetes. Eso sí, en distintos materiales y 
formas. Y en el MNAT la pieza no podía ser otra que la emblemática muñeca de 
marfil, hallada en perfecto estado. Enterrar a un niño, a una niña, siempre ha sido 
una tragedia. Antiguamente también. Por ello, cuando una de estas pequeñas murió, 
no quisieron que estuviera sola por toda la eternidad, por lo que un juguete la 
acompañaría. Siglos después, en la Necrópolis paleocristiana de Tarraco, en 1927, 
esa muñeca salía a la luz. «Elaborada en marfil era un superlujo que no estaba al 
alcance de todos», señaló el guía de Auriga Serveis Culturals. «Lo normal eran de 
trapo o de madera». Asimismo, Salvadó también destacó lo extraño del hallazgo ya 
que «los romanos no permitían introducir objetos en las tumbas, para evitar las 
profanaciones». Otros juegos que los visitantes pudieron apreciar fueron un sonajero 
de bronce, «que encontramos en la actualidad pero de otro material, como ocurre 
con las muñecas, que a lo largo de la historia se han elaborado de madera, 
cerámica, marfil y porcelana hasta el actual plástico». Las tabas, que aún perduran 
en algunos países y que son las precursoras de los dados, cerraron el paso por el 
MNAT para adentrarse en el mundo del Museu del Port. Remo, del trabajo al 
deporte. Este espacio fue el último punto del Moll de Costa antes de volver al Trenet 
hacia la Part Alta de la ciudad. Para la ocasión, el Museu del Port propuso un remo 
como pieza tradicional. Pero no uno cualquiera, sino una pieza perteneciente al Club 
Nàutic de Tarragona, de madera barnizada y plástico, de los años 1930 a 1950. Se 
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da la circunstancia de que el Nàutic fue el que introdujo el deporte del remo en la 
ciudad, hecho que los pescadores, en un principio no veían con buenos ojos. «No 
entendían que los jóvenes quedaran para remar, una herramienta que consideraban 
de trabajo, por lo que al Nàutic se le llamaba el Club de los chiflados», contó Jordi 
Salvadó. Fueron los nobles y caballeros británicos los convirtieron el remo en 
deporte, que llegó a la competición en 1829 con la clásica regata Oxford-Cambridge. 
Otros de los espacios que ayer descubrieron sus misterios en el Viatge a la 
Constelꞏlació Museu fueron el Diocesà, el Bíblic, el de Art Modern de la Diputació y 
el de Història.” Diari de Tarragona, 19/05/2019, 18:21h. 
 

Redacció, “Les biblioteques de Tarragona apropen l'obra d'artistes locals a la 
ciutadania amb "ArTer, art i artistes del territori. El programa oferirà, durant l’estiu, 
diversos tallers i activitats per a tots els públics al voltant d’Antoni Gaudí, Joan Miró, 
Josep Maria Jujol i Pau Casals. El Departament de Cultura, a través de la Central de 
Biblioteques de Tarragona del Servei de Biblioteques, estrena aquest estiu el 
programa “ArTer, art i artistes del territori”, que té per objectiu donar a conèixer l’obra 
i el treball d’artistes arrelats al territori en totes les seves vessants. En aquesta 
primera edició, el programa inclourà un apropament a quatre creadors de trajectòria 
 internacional que, alhora, estan molt vinculats a la zona on van realitzar una part de 
la seva obra: Antoni Gaudí, Joan Miró, Josep Maria Jujol i Pau Casals. Durant l’estiu, 
més d’una trentena de biblioteques de Tarragona programaran un conjunt d’activitats 
per a tots els públics en forma de tallers, presentacions de llibres, conferències, 
exposicions i visites culturals a l’entorn d’aquests i altres artistes. Aquestes accions 
seran dirigides per artistes i creadors locals. Amb el programa ArTer, les biblioteques 
públiques pretenen promoure els artistes locals i alhora posar en valor l’art i el 
patrimoni. Les biblioteques son equipaments culturals de primer nivell que 
contribueixen a la divulgació i al coneixement dels grans i nous artistes i també tenen 
la informació adequada per les múltiples facetes de les arts. Activitats de programa 
ARTER 2019. Les formes del modernisme: Activitat infantil per conèixer el món del 
modernisme. Biblioteques de Cambrils, La Canonja, Falset, Montblanc, Mont-roig del 
Camp, Banyeres del Penedès, Riudoms, L’Hospitalet de l’Infant i Tarragona. Contes 
per amor a l’art:  Activitat per a públic familiar sobre la relació entre les arts 
plàstiques i la literatura. Biblioteques d’Arboç, La Bisbal del Penedès, Cunit, 
L’Espluga de Francolí, La Nou de Gaià, Valls, Vila- Rodona i Salou. Taller: 
fotografiem l’art. Taller de fotografia per a públic jove i adult. Biblioteques d’El 
Vendrell i Els Pallaresos. Taller fem un mural: la plaça del dibuix, inspirat en la 
figura de Pau Casals. Activitat d’arts plàstiques relacionada amb la música de Pau 
Casals. Biblioteques de Calafell, Constantí, Llorenç del    Penedès, Torreforta, Vila-
Seca i Montbrió del Camp. Conferència sobre el 140è. Aniversari de l’arquitecte 
Josep M. Jujol. Biblioteques de Tarragona, Reus i Torredembarra. Activitat 
 inspirada en la dansa, relacionada amb  el llibre: Roseta. Activitat sobre la 
ballarina Roseta Mauri. Biblioteques de Reus i La Selva del Camp Exposició: 
'Trenkadís'. Activitat inclusiva sobre pintura. Biblioteques de Roda de Berà, El 
Catllar i Creixell.  Exposició:  L’arquitectura modernista del camp de Tarragona. 
Reus. Visita guiada colꞏlectiva al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. Aparadors  de llibres de creadors locals al voltant de l’art. gencat.cat, 
04/06/2019, Digital, Cultura  

 

El grupo Bonart ha otorgado la noche de este jueves los Premios Bonart 2019 
coincidiendo con su 20 aniversario, entre los que están el expresidente de la 
Generalitat Carles Puigdemont por el impulso de la Casa Pastors de Girona, el 
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Museu del FC Barcelona por divulgar el arte a través del deporte; el festival Visa 
pour l'Image, la Fundación Mapfre, Dau al Set, así como el programa de TV3 'This is 
art', la artista Lua Coderch y el Distrito Cultural de L'Hospitalet (Barcelona).En un 
acto en el Auditori de Girona, la revista de artes visuales y plásticas ha entregado 20 
premios --por sus 20 años-- y también han sido distinguidos el Museu Carmen 
Thyssen de Andorra, la Fundació Josep Guinovart de Lleoda, el celler Mas Blach y el 
Institut d'Estudis Ilerdencs, además de la Biennal d'Art de Girona, el artista André 
Ricard por su colaboración con la Fundació Mas Casadevall, y el Museu de la Vida 
Rural de l'Espluga de Francolí (Tarragona).Asimismo, ha reconocido la trayectoria a 
la Galeria Pilar Riberaygua; Jesús Navarro, director del Museu d'Art Jaume Morera; 
a Maria Rosa Furriol, directora de la Galeria Eude; a Carles Tache, director de la 
Galeria Tache, Josep Canals, director de la Biennal d'Art Contemporani; t Jordi 
Batlle, de la Galeria de Sant Cugat.Entre las trayectorias reconocidas, también está 
la de Jordi Font, del Museu de l'Exili; Miquel Mascort, impulsor de la Galería El 
Claustre; Rosa Maria Ricoma, exdirectora del Museu d'Art Modern de Tarragona, y 
Josefina Matamoros, exdirectora del Museu de Céret.El acto de este jueves ha 
contado con la actuación del finalista del Concurso Maria Canals de piano Jorge 
Navas, de los bailarines Laia Pujolràs i Pere Planas, del pianista Paco Viciana, y la 
coral Sol Ixent. Intus, Girona, 11 desembre 2019 

Redacció, “ Les biblioteques de Tarragona apropen l'obra d'artistes locals a la 
ciutadania amb "ArTer, art i artistes del territori. El programa oferirà, durant l’estiu, 
diversos tallers i activitats per a tots els públics al voltant d’Antoni Gaudí, Joan Miró, 
Josep Maria Jujol i Pau Casals. El Departament de Cultura, a través de la Central de 
Biblioteques de Tarragona del Servei de Biblioteques, estrena aquest estiu el 
programa “ArTer, art i artistes del territori”, que té per objectiu donar a conèixer l’obra 
i el treball d’artistes arrelats al territori en totes les seves vessants. En aquesta 
primera edició, el programa inclourà un apropament a quatre creadors de trajectòria 
 internacional que, alhora, estan molt vinculats a la zona on van realitzar una part de 
la seva obra: Antoni Gaudí, Joan Miró, Josep Maria Jujol i Pau Casals. Durant l’estiu, 
més d’una trentena de biblioteques de Tarragona programaran un conjunt d’activitats 
per a tots els públics en forma de tallers, presentacions de llibres, conferències, 
exposicions i visites culturals a l’entorn d’aquests i altres artistes. Aquestes accions 
seran dirigides per artistes i creadors locals”. Diari Digiral T21 04/06/2019 

 
 
Carles Gosálbez, “La darrera proposta d''Històries Amagades' posa en valor Julio 
Antonio. De les mans del prestigiós escultor de Móra d’Ebre va sorgir el polèmic 
Monument als Herois. La mort de l’escultor de Móra d’Ebre Julio Antonio a l’edat de 
trenta anys, el 1919, a causa d’una tuberculosi, va frenar de sobte la brillant 
trajectòria d’uns dels artistes més reconeguts que han donat les comarques de 
Tarragona. Ahir, diumenge, el darrer capítol del cicle Històries Amagades que 
organitza l’Ajuntament va tenir com a protagonisme, precisament, Julio Antonio, 
autor entre altres peces del Monument als Herois de la Rambla Nova, un conjunt 
escultòric que, en el seu moment, va estar rodejat per la polèmica generada per la 
Tarragona més conservadora. El Museu d’Art Modern de la Diputació, on es mostra 
una important part de la colꞏlecció de Julio Antonio, va ser escenari de la xerrada 
que va oferir Marisa Suàrez, cap del Projecte de Difusió d’aquest centre museístic. 
En el decurs de l’acte es van poder veure fotografies de Julio Antonio amb la seva 
família, departint amb personatges com el seu amic el doctor Gregorio Marañón o al 
seu taller rodejat d’escultures i esbossos del Monument als Herois. Julio Antonio va 
morir el 1919 i no va ser fins al 1922 que el Monument als Herois va ser inaugurat a 
Madrid. El 1931 va ser colꞏlocat en el lloc on es troba actualment, va explicar Suàrez, 
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qui també va dir que Julio Antonio va dissenyar un gran pedestal, que fins i tot es va 
aixecar a la Rambla Nova el 1911 i va ser inaugurat, però els anys van passar sense 
que s’hi posés el conjunt escultòric de l’artista morenc. Precisament, el monument té 
al seu davant, en la llunyania, el dedicat a l’almirall Roger de Llúria, obra de Feliu 
Ferrer, qui va ser professor de Julio Antonio. El fet que les tres figures estiguin nues 
va generar un gran conflicte social en una Tarragona força provinciana, fins al punt 
que un veí de la Rambla Nova va dir que es venia la casa i marxava a viure a un 
altre lloc per no haver de veure imatges nues. Gràcies a una beca de la Diputació de 
Tarragona, Julio Antonio va poder viure a Roma i contemplar l’escultura romana, «de 
la qual era un amant». Com a curiositat, Suàrez va recordar que Julio Antonio era fill 
d’un militar que va lluitar a la Guerra de Cuba, parlava català i li agradava el 
flamenc». Una altra curiositat, en aquest cas del Monument als Herois, es troba a 
l’actual pedestal. En el lateral més pròxim al carrer Canyelles hi ha unes petites 
deformitats, originades pel cop de materials provinents de l’esclat d’una bomba a 
pocs metres de distància durant la Guerra Civil.” Diari MésTarragona, 10/06/2019. 
 
Redacció, “Llibre sobre l'Institut d'Estudis Tarraconenses. El president de la 
Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i el tècnic de l'Arxiu General de la Diputació 
de Tarragona, Sergi Borrallo presentaran avui el llibre Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1951-1996) escrit per aquest últim. L'obra és 
una descripció històrica de l'ens, ja desaperagut. L'acte serà a les 19.30 hores al 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona.” Diari digital MyNews, 
11/06/2019. 
 
 
Redacció, “Un llibre repassa la història i contribució a la cultura local de l’antic Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.” Barcelona Digital 24 Horas 
12/06/2019. 
 
 
Redacció, “Un llibre repassa la història de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV. Es tracta de la descripció d'un ens de promoció de la història local i 
comarcal vinculat a la Diputació de Tarragona i que va funcionar del 1951 al 1996. El 
projecte ha continuat, però, a través de l'àrea de Cultura de la mateixa institució i 
actualment dona nom a la Biblioteca Virtual Ramon Berenguer Quart. Obra de Sergi 
Borrallo, actual director de l'Arxiu General, la presentació del llibre va comptar amb 
la presència del president de la Diputació, Josep Poblet, i de l'antiga responsable del 
Museu d'Art Modern, Rosa Maria Ricomà. Tv - TAC 12, 12/06/2019. 
 
Redacció, “Un llibre repassa la història i contribució a la cultura local de l'antic Institut 
d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. 'Institut d'Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV (1951-1996)', del tècnic arxiver Sergi Borrallo, és una 
descripció històrica d'aquest ens de promoció de la història local i comarcal que va 
existir durant aquell període. Vinculat a la Diputació de Tarragona, l'institut va 
desaparèixer el 1996, si bé va tenir continuïtat a través de l'àrea de Cultura de la 
institució. Actualment, dona nom a la Biblioteca Virtual Ramon Berenguer IV de la 
Diputació de Tarragona. El llibre ha estat presentat aquest passat dimarts al vespre 
al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), en un acte encapçalat 
pel president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, acompanyat de l'autor; 
del director de l'Arxiu General de la Diputació de Tarragona, Eugeni Perea, i 
de l'exdirectora del MAMT Rosa M. Ricomà. 'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV (1951-1996)' forma part de la colꞏlecció El Saurí i està editat per la 
Diputació de Tarragona. A llarg de les seves pàgines, repassa l'organització, 
personal, activitats i altres aspectes d'interès d'aquest ens cultural.” Reus Digital, 
12/06/2019. 
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Redacció, “Descobrim el MAMT en família ! TARRAGONA. 18.00 h. Museu d'Art 
Modern. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona us ofereix aquesta 
tarda de dissabte una nova proposta educativa dirigida al públic familiar. Aquesta 
està dissenyada i conduïda per Auriga Serveis Culturals, que us convida a descobrir 
amb la vostra família un món d'amagatalls tot interactuant amb les obres d'art de la 
colꞏlecció MAMT. L'activitat té una durada d'una hora. Edat recomanada: a partir de 
4 anys. Inscripcions trucant al 977 23 50 32 o per correu electrònic a l'adreça 
mamtpedagogic@dipta.cat. Activitat gratuïta.” Diari de Tarragona, distribuït per 
Diari digital MyNews, 15/06/2019. 
 

Redacció, “Poesies inèdites de Rovira i Virgili. ‘La collita darrera’ recull unes 150 
poesies d’aire clàssic, popular o èpic i també obres íntimes. La presentació de l’obra 
es va dur a terme el passat dimarts 18 de juny al vespre al Museu d’Art Modern de 
la Diputació de Tarragona (MAMT), en un acte amb la participació de la doctora 
europea en Filologia Romànica i professora del Departament de Filologies 
Romàniques de la URV Elena de la Cruz Vergari, la qual ha tingut cura de l’edició 
d’aquesta obra.” Diari de Tarragona.com 21/06/2019 

Eudald Camps “El Museu d’Art Modern de Tarragona presenta una exposició de 
Andrea Lería fins al 30 de juny del 2019.La mateixa Andrea Lería té clar que aquesta 
exposició suposa un “salt al buit” en el conjunt de la seva trajectòria artística: es 
tracta de la història d’un retorn a la llar de l’àvia materna realitzada de l’única manera 
possible; és a dir, a través de la recomposició d’aquell munt de miralls trencats 
(“quimèric museu de formes inconstants”) que, segons Borges, és la memòria; un 
viatge invers a la matriu originària en sentit literal i simbòlic; un desnéixer a la 
recerca de les arrels que sustenten la vida en un present incert… 
Ho explica Luz Muñoz al magnífic text que acompanya la mostra: “El retrobament 
entre dues dones després d’una llarga separació, la neta que torna a la casa familiar, 
a Barcelona, després de 27 anys vivint a Xile és el punt de partida de la història 
entre Montserrat Borés, l’àvia, i Andrea Lería, que ha triat l’art com a camí de vida. 
Juntes van desenterrant vestigis, buscant rastres d’una empremta genealògica, la 
d’una infància viscuda en una geografia que s’havia perdut, entre migracions i 
desplaçaments. Juntes revisiten imatges i territoris tot generant aquesta trobada 
entre dues generacions, enmig d’una baula perduda de la història personal i més 
íntima de la infància de Lería.” 
Amb tot, l’exercici d’arqueologia domèstica de Lería transcendeix l’àmbit 
exclusivament personal per recordar a l’espectador que entre la història que hom 
creu reconstruir (a partir de les dades objectives o restes documentals) i la memòria 
s’estableix una asimetria a voltes insalvable. Per entendre’ns: encara que la 
disjuntiva “memòria o història” pugui resultar sorprenent (de manera intuïtiva, els 
identifiquem com a conceptes propers, o inclús com a sinònims), entendre la seva 
diferència, que vol dir la distància que els separa, és el primer pas per a restituir-ne 
el significat. El gran historiador Pierre Nora, per exemple, analitzava amb profunditat 
la seva oposició: “La memòria és la vida, sempre conduïda per grups vivents i, per 
això, està en evolució permanent, oberta a la dialèctica del record i de l’amnèsia 
inconscient de les seves deformacions successives, vulnerable a totes les 
utilitzacions i manipulacions, susceptible de llargues latències i sobtades 
revitalitzacions. La història és la reconstrucció, sempre problemàtica i incompleta, 
d’allò que ja no és.” O, encara més: “La història, com a operació intelꞏlectual i laica, 
utilitza anàlisi i discurs crític. La memòria instalꞏla el record en allò sagrat.” 
Ni més ni menys: Lería “instalꞏla el record en allò sagrat” mitjançant un procés 
d’estetització perfectament autoconscient i, en aquest sentit, culpable. Una culpa, en 
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qualsevol cas, que juga a redimir-se a mesura que l’artista intenta obrir-se pas en la 
boira d’un passat que tendeix a afirmar-se en relació amb un present, 
paradoxalment, molt més espectral. Gilles Deleuze comentava l’aparent paradoxa 
que genera aquesta ontologia, diguem-ne inversa, posant especial èmfasi en una 
distinció que pot resultar clau a l’hora d’atansar-nos a la proposta de Lería: 
“Confonem el ser amb el ser present. Tanmateix, el present no és; es tractaria, més 
aviat, de pur esdevenir fora d’ell mateix. No és sinó en tant que actua. (…) Del 
passat, per contra, malgrat que podem dir que ha deixat d’actuar o de ser útil, mai 
podrem dir que ha deixat de ser; inútil i inactiu, impassible, el passat és en el sentit 
ple de la paraula.” Doncs això: és a l’altar del record on s’esdevé la nostra història. 
BonArt Digital Arte 24/06/2019  

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació va presentar ahir, dimecres, la 
programació de les propostes educatives de cara al curs vinent. Una trentena de 
docents d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat d'arreu de la demarcació 
van assistir a la trobada, la qual també va servir per intercanviar impressions i 
suggeriments de tots aquells qui han participat a les activitats realitzades enguany. 
Durant el curs 2018-19, més de 4.000 escolars van visitat el museu de la mà del 
MAMT Pedagògic. El Museu d'Art Modern de la Diputació va posar en marxa el 
MAMT Pedagògic l'any 1991 amb l'objectiu de difondre les seves colꞏleccions a partir 
de diferents propostes i activitats dissenyades per a conèixer a fons 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.” 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/MTP201906270
016/?fromEmail=True 

Redacció, “El MAMT pedagògic ha presentat aquest dimecres la programació de les 
propostes educatives de cara al curs vinent. Una trentena de docents d'educació 
infantil, primària, secundària i batxillerat d'arreu de la demarcació ha assistit a la 
trobada, la qual també ha servit per intercanviar impressions i suggeriments de tots 
aquells qui han participat a les activitats realitzades enguany. Durant el curs 2018/ 
2019, més de 4.000 escolars han visitat el museu de la mà del MAMT Pedagògic. El 
Museu d'art modern de la Diputació de Tarragona va posar en marxa el MAMT 
Pedagògic l'any 1991 amb l'objectiu de difondre les seves colꞏleccions a partir de 
diferents propostes i activitats dissenyades per a conèixer a fons les obres i els 
artistes del Museu. El MAMT Pedagògic inclou activitats com el projecte 'Ets un 
artista...i exposes al MAMT', jornades i cursos sobre pedagogia i art per a 
professionals, visites escolars, seminaris i conferències, activitats gratuïtes per al 
públic familiar i la MAMT Pedagògic Box, entre altres propostes. Més de 4.000 
escolars prenen part en les activitats d'aquest curs del MAMT pedagògic 

Redacció, “El MAMT pedagògic ha presentat aquest dimecres la programació de les 
propostes educatives de cara al curs vinent. Una trentena de docents d'educació 
infantil, primària, secundària i batxillerat d'arreu de la demarcació ha assistit a la 
trobada, la qual també ha servit per intercanviar impressions i suggeriments de tots 
aquells qui han participat a les activitats realitzades enguany. Durant el curs 2018/ 
2019, més de 4.000 escolars han visitat el museu de la mà del MAMT Pedagògic. El 
Museu d'art modern de la Diputació de Tarragona va posar en marxa el MAMT 
Pedagògic l'any 1991 amb l'objectiu de difondre les seves colꞏleccions a partir de 
diferents propostes i activitats dissenyades per a conèixer a fons les obres i els 
artistes del Museu. El MAMT Pedagògic inclou activitats com el projecte 'Ets un 
artista...i exposes al MAMT', jornades i cursos sobre pedagogia i art per a 
professionals, visites escolars, seminaris i conferències, activitats gratuïtes per al 
públic familiar i la MAMT Pedagògic Box, entre altres propostes. Més de 4.000 
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escolars han visitat el Museu d'Art Modern per participar a les activitats del 
MAMT 

Redacció, “Més de 4.000 escolars han visitat el Museu d'Art Modern de Tarragona 
durant el curs per participar a les activitats de caire pedagògic. El centre ha 
presentat la programació de les propostes educatives de cara al curs vinent. El 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona va posar en marxa el MAMT 
Pedagògic l'any 1991 amb l'objectiu de difondre les seves colꞏleccions a partir de 
diferents propostes i activitats dissenyades per a conèixer a fons les obres i els 
artistes del Museu. Després d'anys d'intens treball es consolida com un referent per 
als centres educatius de la demarcació en matèria artística. En aquest sentit, el 
servei pedagògic assessora docents i escolars en l'elaboració dels seus estudis 
curriculars i impulsa activitats engrescadores i dinàmiques que tenen com a objectiu 
apropar l'art als escolars del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El MAMT 
Pedagògic inclou activitats com el projecte Ets un artista...i exposes al MAMT, 
jornades i cursos sobre pedagogia i art per a professionals, visites escolars, 
seminaris o conferències”.  Més de 4.000 escolars visiten el Museu d'Art Modern 
per participar a les activitats pedagògiques 

Redacció, “Tallers al voltant de la dansa, de còmic i d’escriptura són les propostes 
d’estiu de les Biblioteques Municipals.També s’ha programat l’exposició “ARTER: Art 
i artistes del territori”, dedicada a l’arquitectura modernista del Camp de Tarragona, 
que es podrà veure de l’1 de juliol al 31 d’agost a la sala central de la Biblioteca 
Central Xavier Amorós; una visita colꞏlectiva al Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona, que es farà el dia 17 de juliol, de 10:00 h a 12:00, i finalment, una 
conferència sobre l’arquitecte Josep Maria Jujol, a càrrec de Josep M. Buqueras i 
Bach, que es farà el dijous 1 d’agost, a les 18:30 h, a la Biblioteca Central Xavier 
Amorós. Totes aquestes activitats són també gratuïtes.”  

 

Redacció, “El darrer 27 de juny es va presentar al Museu d’Art Modern de la 
Diputació el llibre “El plaer d’escriure, estudis sobre l’obra literària de Jordi Tiñena”. 
Aquest llibre consisteix en una anàlisi de l’obra literària i pedagògica del novelꞏlista, 
articulista i professor tarragoní. En l’obra es destaca la memòria històrica, la novelꞏla 
negra i la Ciutat de Tarragona com a ambientació de molts dels seus llibres. Però, 
cal remarcar que també es dóna importància al seu posicionament polític i a la 
presència de la història en la seva obra. Onze escriptors i periodistes han participat 
en la realització d’aquesta obra coordinada pel professor de la URV, Magí Sunyer. 
L’acte de presentació del dijous va acollir a diverses autoritats com l’alcalde Pau 
Ricomà, però també als autors del llibre, familiars i amics de Tiñena i diferents 
interessats en l’obra de l’escriptor homenatjat” Radio Ciutat deTarragona, 2-07-
2019 

Redacció, “Ayer falleció, a la edad de 92 años, el artista Mariano Rubio, un 
enamorado de Tarragona. De hecho su especial relación con la ciudad le valió el 
título de hijo adoptivo en el año 2003. En una entrevista, unos años más tarde, 
comentaba: «Mi cariño y mi entrega por Tarragona vienen de lejos. Yo soy de una 
ciudad romana también... Ya desde pequeño me llamaba el Mediterráneo. Aterricé a 
los 40 años y ya no me he ido. Siempre digo que las invasiones suelen ser de norte 
a sur. Por algo será que viene la gente y se queda». De los tarraconenses decía que 
le gustaba «el hecho de ser 'molt catalans' y a la vez saber acoger a todos los que 
venimos», para acabar afirmando: «Yo, por Tarragona, todo». Docente y artista 
prolífico Rubio nació en 1926 en Calatayud, ciudad de la cual es hijo predilecto. Se 
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formó en la Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi, de Barcelona, y en la École 
Superieure des Beaux Arts, de París, donde se especializó en grabado. Su llegada a 
Tarragona se debió a que ganó las oposiciones para ser profesor de la antigua 
Universidad Laboral. Luego pasaría por distintos centros de formación profesional, 
entre los que destacó la Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. Fue 
académico de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y 
consejero del Instituto Ramón Berenguer IV de Tarragona, de la Institución. DIARI 
DE TARRAGONA, 9 DE Juliol de 2019 (p. 12) 

 

 

Redacció, “L'assemblea territorial de l'Associació de Museòlegs de Catalunya (AMC) 
a Tarragona ha escollit Damià Amorós com a nou vocal de la secció territorial de 
l'AMC per a Tarragona, en substitució de la directora del Museu d'Alcover, Ester 
Magriñà. L'assemblea va reunir una quinzena d'associats vinculats a la secció 
territorial, entre ells membres dels equips del Museu d'Alcover, el Museu de Reus, el 
Museu del Port de Tarragona, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, el Museu 
del Monestir de Poblet, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d'Art Modern de 
la Diputació de Tarragona i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on es van 
reunir. Nascut a Sarral fa 29 anys, Damià Amorós i Albareda forma part de l'equip 
del Museu del Monestir de Poblet. Graduat en història de l'art i màster en gestió del 
patrimoni cultural i museografia per la Universitat de Barcelona, ha sigut comissari 
de l'exposició Grau Garriga a Sarral, de l'Any Nogué a Santa Coloma de Queralt i del 
2017 Any Alabastre Sarral. És membre de la junta de l'Associació Cultural Baixa 
Segarra i soci del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà. És autor dels catàlegs 
L'època de Nogué Massó i Josep Nogué Massó; una trajectòria vital. Entre les 
propostes d'Amorós per al nou mandat hi ha que l'AMC tingui més presència en el 
teixit associatiu de la demarcació i més relació entre els professionals dels museus 
del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, així com seguir amb la política de 
formació feta des de l'entitat, on destaquen les visites tècniques en centres i museus 
de la regió. També remarca la necessitat d'augmentar les sinergies entre seccions 
territorials o delegacions d'associacions professionals culturals i del patrimoni, a més 
de millorar les relacions amb les administracions públiques Damià Amorós, en segon 
terme i amb camisa blava, amb altres museòlegs. de la demarcació de Tarragona. 
Finalment, cal recordar que durant l'any 2020 l'Associació de Museòlegs de 
Catalunya celebrarà el seu 25è aniversari, amb una programació d'activitats per tot 
el país que, òbviament, també englobarà la demarcació de Tarragona. Damià 
Amorós, nou vocal de la secció territorial de l'AMC  ara camp de tarragona 
10 de Juliol 2019 (p. 10) 

Redacció, “Llorenç Ugas Dubreuil guanya el 39è Premi Julio Antonio d'Escultura de 
la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona. El Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona ha acollit aquest dijous al vespre el lliurament dels premis, en el marc 
de la Biennal d’Art 2019 que convoca la institució i que enguany celebren el 75è 
aniversari de la seva creació. Llorenç Ugas Dubreuil és l’escultor guanyador del 39è 
Premi Julio Antonio amb la seva obra Structure nº 1_ Espui+ landscape views II. La 
instalꞏlació escultòrica Inventario, de Ro Caminal, també ha rebut un accèssit en 
aquesta categoria. Pel que fa al 41è Premi Josep Tapiró de pintura, el jurat l'ha 
declarat desert. La directora en funcions del MAMT, Marisa Suárez, ha explicat que 
també s'ha inaugurat la mostra de la Biennal 2019, que es pot visitar fins a l'1 de 
setembre. Es tracta d’una mostra que recull una vintena d’obres seleccionades 
d’entre totes les que s’han presentat a la Biennal 2019. L’edició d’enguany ha 
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comptat amb la participació de 53 obres (38 pintures i 15 escultures), de procedència 
ben diversa.  Llorenç Ugas Dubreuil guanya el Premi Julio Antonio d'Escultura 
de la Biennal d'Art de la Diputació  Tarragiona radio 12 de Juliol de 2019 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va acollir 
ahir vespre el lliurament dels premis Julio Antonio d'escultura i Tapiró de pintura, en 
el marc de la Biennal d'Art 2019 que convoca la institució i que enguany celebra el 
75è aniversari de la seva creació. Llorenç Ugas Dubreuil és l'escultor guanyador del 
39è Premi Julio Antonio, amb la seva obra Structure nº 1_ Espui+ landscape views 
II. La instalꞏlació escultòrica Inventario, de Ro Caminal, va rebre un accèssit en 
aquesta categoria. Pel que fa al 41è Premi Josep Tapiró de pintura, el jurat el va 
declarar desert. El veredicte del concurs es va fer públic en un acte presidit per la 
presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i que també va comptar 
amb la participació de l'alcalde de Tarragona i diputat de la Diputació, Pau Ricomà, i 
de la directora en funcions del MAMT, Marisa Suárez, entre alEl Julius, un gat de 
color canela, va desaparèixer el divendres 5 de juliol, prop de l'estació d'autobusos 
de Tarragona. La seva propietària Cristina assegura que només pot menjar pinso 
especial pel tractament urinari. L'animal és molt afectuós i té cicatriu en forma de V 
en una de les orelles. Qui el localitzi, pot trucar al 662 130 383. tres persones. En 
acabar el lliurament de premis, es va procedir a inaugurar l'exposició de la Biennal 
2019, que es pot visitar fins a l'1 de setembre. Es tracta d'una mostra que recull una 
vintena d'obres seleccionades d'entre totes les que s'han presentat a la Biennal 
2019. L'edició d'enguany ha comptat amb la participació de 53 obres (38 pintures i 
15 escultures), de procedència ben diversa. Els premis tenen un doble vessant: una 
dotació en metàlꞏlic de 6.000 euros per a cadascuna de les especialitats i la 
realització d'una exposició individual al Museu d'Art Modern de Tarragona. Llorenç 
Ugas guanya el 39è Premi Julio Antonio d'escultura  diari més 12/07/201 (p.6) 

Redacció, “Llorenç Ugas Dubreuil guanya el 39è Premi Julio Antonio d'Escultura de 
la Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona. El Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona ha acollit aquest dijous al vespre el lliurament dels premis, en el marc 
de la Biennal d’Art 2019 que convoca la institució i que enguany celebren el 75è 
aniversari de la seva creació. Llorenç Ugas Dubreuil és l’escultor guanyador del 39è 
Premi Julio Antonio amb la seva obra Structure nº 1_ Espui+ landscape views II. La 
instalꞏlació escultòrica Inventario, de Ro Caminal, també ha rebut un accèssit en 
aquesta categoria. Pel que fa al 41è Premi Josep Tapiró de pintura, el jurat l'ha 
declarat desert. La directora en funcions del MAMT, Marisa Suárez, ha explicat que 
també s'ha inaugurat la mostra de la Biennal 2019, que es pot visitar fins a l'1 de 
setembre. Es tracta d’una mostra que recull una vintena d’obres seleccionades 
d’entre totes les que s’han presentat a la Biennal 2019. L’edició d’enguany ha 
comptat amb la participació de 53 obres (38 pintures i 15 escultures), de procedència 
ben diversa. Tarragona Ràdio, 12/07/2019, Digital, Radio /  

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) va acollir 
ahir vespre el lliurament dels premis Julio Antonio d'escultura i Tapiró de pintura, en 
el marc de la Biennal d'Art 2019 que convoca la institució i que enguany celebra el 
75è aniversari de la seva creació. Llorenç Ugas Dubreuil és l'escultor guanyador del 
39è Premi Julio Antonio, amb la seva obra Structure nº 1_ Espui+ landscape views 
II. La instalꞏlació escultòrica Inventario, de Ro Caminal, va rebre un accèssit en 
aquesta categoria. Pel que fa al 41è Premi Josep Tapiró de pintura, el jurat el va 
declarar desert. El veredicte del concurs es va fer públic en un acte presidit per la 
presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, i que també va comptar 
amb la participació de l'alcalde de Tarragona i diputat de la Diputació, Pau Ricomà, i 
de la directora en funcions del MAMT, Marisa Suárez. En acabar el lliurament de 
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premis, es va procedir a inaugurar l'exposició de la Biennal 2019, que es pot visitar 
fins a l'1 de setembre. Es tracta d'una mostra que recull una vintena d'obres 
seleccionades d'entre totes les que s'han presentat a la Biennal 2019. L'edició 
d'enguany ha comptat amb la participació de 53 obres (38 pintures i 15 escultures), 
de procedència ben diversa. Els premis tenen un doble vessant: una dotació en 
metàlꞏlic de 6.000 euros per a cadascuna de les especialitats i la realització d'una 
exposició individual al Museu d'Art Modern de Tarragona.” Més Tarragona, 
12/07/2019 

Redacció, “Exposició Biennal d'Art 2019 al MAMT, una mostra de les obres 
seleccionades per al 41 Premi Tapiró de Pintura i el 39 Premi Julio Antonio 
d'Escultura. Cada convocatòria de la Biennal permet anar descobrint les noves 
interpretacions, els valors i les tendències de la creativitat dels diversos autors que hi 
han participat; aquests són, precisament, els propòsits dels premis de la Biennal 
d’Art. Si bé mitjançant l’exposició es poden intuir quins són els llenguatges de la 
creació i renovació dels nostres artistes, amb l’edició d’aquest catàleg tenim al nostre 
abast una eina per dialogar, transmetre, preservar i difondre a bastament la realitat 
d’aquest moment artístic. Altrament, ens convida a reflexionar sobre el paper i la 
influència de l’art en la vida quotidiana, personal i colꞏlectiva de les nostres 
comarques. Organitza: Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT) i Diputació de 
Tarragona”.  Surt de Casa, 25/07/09 Digital. 

Josep Maria Rosselló, “Mariano Rubio, ensenyar i parendre, o viceversa. Pintura i 
Gravat. “Vull recordar-te, allà on ets ara, l’artista que has estat, perquè inguis la 
certesaqu eno oblidarem la teva obra n i el teu somriure.Quan un artista mor, el món 
perd una veu. Ens resta el seu llegat, i en aquest cas, pels qui l'hem conegut, el 
record d'un personatge encantador, amable i rialler.L'atmosfera familiar a Calatayud, 
la teva ciutat d'origen, va contribuir a estimular el teu talent. El teu pare, Don 
Mariano, era fotògraf i professor de dibuix, i la teva mare, Melchora, també 
dibuixava. De ben jove, et vas traslladar a Barcelona per completar els estudis a 
l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi, la Llotja. Al mateix temps vas iniciar una 
intensa tasca cultural, organitzant conferències i exposicions, això et va permetre 
conèixer al crític d'art Joan Ainaud de Lasarte, llavors, comissari d'exposicions per 
Catalunya, que va donar suport a les teves idees, i vàreu realitzar plegats l'intercanvi 
d'exposicions amb l'École Supérieure de Beaux Arts, a París, a través de 
l'ambaixada i el consolat francès. L'èxit d'aquest projecte et va obrir, a tu i a molts 
altres, les portes d'Europa. Però tu no podies entendre el fet d'aprendre sense 
ensenyar, i sempre vas ser contrari a les posicions dogmàtiques que tant de mal han 
fet a la docència. Vas conèixer a Edda Asbrock, aquella jove estudiant alemanya, de 
la Universitat de Barcelona, que va esdevenir la teva esposa, i un puntal definitiu en 
la teva trajectòria. L'any 1964, t'incorpores com a professor a la Universitat Laboral 
de Tarragona, i organitzes un taller de gravat i disseny. Continuant amb la teva tasca 
docent, t'integres a l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació com a professor d'Història 
de l'Art. La Fundació Joan March, l'any 68, et concedí una beca per completar les 
teves investigacions a París, al reconegut Atelier 17 de Stanley William Hayter. 
Tarragona, Toledo, París i Calatayud. Les ciutats que són el teu paisatge interior, i 
que restaran per sempre impreses en les teves pintures i gravats. L'any 1979, 
després de sis anys de treball, publiques el llibre Ayer y hoy del grabado, amb pròleg 
del crític d'art Carlos Areán, en el que ordenes les diverses tècniques de gravat 
emprades pels grans mestres, fins a l'actualitat. La presentació la vas fer a la Galeria 
Maeght, de Barcelona i va anar a càrrec del crític d'art Daniel Giralt Miracle. Realitzat 
per l'Editorial Tarraco va ser patrocinat per l'Agrupación de Artistas Grabadores i 
l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. En l'actualitat és considerat 
com un llibre fonamental sobre el gravat al segle XX.Als anys vuitanta, fascinat pels 
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carreus de la muralla romana, realitzes setze gravats sobre Tarragona, i set sobre 
Montblanc. Executes murals de gran format: a la Casa Consistorial de Calatayud i a 
la Casa Pelikan de Mollet del Vallès, Barcelona. El monumental Campo de 
Tarragona, una obra de la qual en vas fer dues versions, que juntament amb d'altres 
de Gonzalo Lindín i Tomàs Olivar, la vas realitzar, per encàrrec de la Diputació de 
Tarragona, per a l'aeroport de Reus quan van iniciar-se els vols comercials. En una 
ampliació posterior es van retirar i una de les teves obres, amb les dels altres sé 
Verón, editat per Viena Edicions. Pintura i gravat, alternaves les dues tècniques com 
si es tractés d'una sola. L'any 2003 Tarragona et nomena Fill Adoptiu de la Ciutat, i 
el 2005 Calatayud et va nomenar Fill Predilecte. I com els atletes que formaven part 
de la teva temàtica, tan personal, en un esprint final, amb el patrocini de La Caixa, 
vas organitzar una exposició itinerant amb obres d'altres artistes, de la teva 
colꞏlecció particular, i algunes de la teva autoria: Goya, Dalí, Picasso, Miró, i Clavé. 
Un brillant homenatge als teus referents. Als darrers anys, oblidaves, i et feies un pèl 
esquerp, perquè no ens adonéssim. És per això que t'he escrit aquest article, per 
recordar-te, allà on ets ara, l'artista que has estat. I en aquesta nova aventura que 
emprens, amb la memòria intacta, tinguis la certesa que no oblidarem la teva obra ni 
el teu somriure. que has estat, perquè tinguis la certesa que no oblidarem la teva 
obra ni el teu somriure» Diari de Tarragona, 7 d’agost de 2019. pàg. 45 

Eudald Camps, “Joan Casals: itinerais en el laberint” Museu d’art Modern de 
Tarragona.  Revista Bonart, núm. 187 agost,setembre, octubre 2019 (p. 114) 

Anunci Biennal d’art 2019 – Joan Casals. Itineris en el laberint. Revista Bonart, 
núm. 187 agost,setembre, octubre 2019 (p. 036) 

Redacció, “Del 4 al 12 d'octubre, coincidint amb una nova edició de les Jornades 
Europees del Patrimoni, vuit museus i centres d'art de la ciutat de Tarragona s'han 
unit per segon any consecutiu per llençar l'activitat Misteri als Museus. 
Es tracta de resoldre els enigmes que plantejaran cadascun dels centres artístics 
adherits, els Museus d'Història, d'Art Modern, del Port, Diocesà, i Bíblic, el Museu 
Nacional Arqueològic, el CaixaForum i el Centre d'Art per a aconseguir desactivar 
les bombes que un conegut criminal ha deixat activades arreu de la ciutat. La 
iniciativa està dirigida a grups formats per un màxim de 6 persones, que durant deu 
dies hauran de visitar els vuit equipaments a més de participar de l'enigma final, que 
se celebrarà el diumenge 13 d'octubre a la Casa Canals. Des de l'organització de 
l'activitat es posa en relleu la importància de donar a conèixer els diferents tipus de 
museus que acull la ciutat de Tarragona. TAC12 Digital 5/9/2019 11:34 

Redacció, “La figura i obra de Joan Casals al Museu d’Art Modern de Tarragona. 
L’exposiicó sobre l’autor tarragoní es pot viistar fins el 3 de novembre. La monografia 
Joan Casals. Itineraris en el laberint repassa la vida i l'obra d'aquest polifacètic 
artista, a través de la mirada de cinc autors i autores que en destaquen diferents 
aspectes: els seus orígens, la seva plenitud artística, les pintures, les ceràmiques, 
les llicorelles (obra sobre pedres de llicorella), les seves poesies i reflexions, la seva 
tasca pedagògica... El llibre, que el passat dijous es va presentar al Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona, juntament amb l'exposició del mateix nom, és 
la publicació més completa sobre l'artista, nascut a Tarragona el 1945 i que va 
residir a Reus, ciutat on va morir el 2011. Joan Casals va guanyar el 27è Premi 
Tapiró de Pintura que convoca la Diputació, l'any 1989. La presentació del llibre i de 
l'exposició va anar a càrrec de Joan Josep Garcia, diputat delegat del Servei 
d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona, acompanyat de Paula Varas, 
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona; d'Abel Figueres i Carme Puyol, 
comissaris de la mostra, i d'Isabel Monsó, codirectora de Viena Edicions, l'editorial 
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que coedita el llibre juntament amb la Diputació, dins la colꞏlecció Tamarit de llibres 
d'art. Els cinc autors i autores del llibre són Abel Figueres (professor i crític d'art), 
Carme Puyol (historiadora i tècnica d'arxius), Albert Macaya (artista, doctor en Belles 
Arts i professor), Jaume Toldrà (artista) i Magí Sunyer (escriptor i professor de 
Literatura Catalana). Uns i altres repassen la vida i El llibre sobre la seva vida i obra, 
així com l'exposició, es poden visitar al MAMT fins al novembre, amb entrada 
gratuïta. l'obra de Joan Casals des de diverses perspectives. Pel que fa a la mostra, 
recull algunes de les seves obres més destacades, en diversos formats i suports. Es 
podrà visitar al MAMT fins al 3 de novembre d'enguany. Com sempre, l'entrada al 
Museu d'Art Modern de la Diputació és de franc (www.dipta. cat/mamt). Joan Casals 
Montes (TGN, 1945-Reus, 2011) va ser professor d'Arts Plàstiques al Colꞏlegi la 
Salle, i també del taller de Color de l'Escola Taller d'Art de Reus. Així mateix, va 
assessorar les escoles de primària del Priorat i del Tarragonès en l'àrea d'Expressió 
visual i Plàstica, en el marc del projecte La plàstica a l'escola; va colꞏlaborar amb la 
secció d'art del Centre de Lectura de Reus, i va ser coordinador tècnic de l'Àrea de 
Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Salou. Casals va mantenir una estreta 
vinculació amb la Diputació de Tarragona: va estudiar a l'Escola Taller d'Art (avui 
Escola d'Art i Disseny), va exercir de professor al taller de Color de l'Escola Taller 
d'Art de Reus (avui Escola d'Art i Disseny de la Diputació), i l'any 1989 va guanyar el 
27è Premi Tapiró de Pintura que convoca la Diputació.”                              
Diari de Tarragona,  21 de setembre de 2019. Cultura i Vida. (Pàg. 54) 

Redacció, “El Dr. von Pumpe, un peligroso criminal, ha instalado una bomba en 
museos y centros culturales de Tarragona, programada para explotar el 13 de 
octubre al mediodía. Además del explosivo, el terrorista ha dejado un enigma en 
cada una de las instituciones y es condición sine qua non resolverlos para conseguir 
las claves que desactivan el artefacto.Aunque el argumento podría parecer la trama 
de una película de acción, se trata del hilo conductor de la segunda edición del juego 
de enigmas Misteri als Museus que empezará el viernes 4 y finalizará el domingo13 
de octubre en la Casa Canals, sede del Museu d'Història de Tarragona.Participación 
El juego recorrerá ocho museos de Tarragona: Museu d'Història, Museu d'Art 
Modern, Museu BíLa primera edición de 'Misteri als Museus' consiguió reunir a más 
de doscientas personas el dia del enigma final. blic Tarraconense, Museu Diocesà, 
Museu del Port, Museu Nacional Arqueològic, CaixaForum y Centre d'Art, que se ha 
incorporado este año por primera vez a la iniciativa. Los participantes tienen diez 
días para resolver el enigma y «se apuntan en grupos de máximo 6 personas», 
cuenta Jordi Salvadó, responsable de la propuesta por parte de Auriga Serveis 
Culturals. Respecto a la edad de los integrantes del grupo recomienda «que la 
mínima sea 14 años, pero no quiere decir que no puedan inscribirse más pequeños, 
simplemente que hay que tener en cuenta que no podrán ayudar a las familias a 
resolver los enigmas», aclara Salvadó. Para participar hay que inscribirse, de 
manera gratuita, en la dirección web de la empresa Auriga www.aurigasc. 
com/misteri_museu. Una vez inscritos, los noveles investigadores recibirán un correo 
electrónico con las hojas de respuestas oficiales que deberán utilizar para anotar el 
resultado de los enigmas. Cada museo facilitará el material para resolver el enigma y 
sellará la respuesta al salir. «Los enigmas son diferentes respecto a los del año 
pasado. Hay que buscar palabras, cifras, símbolos, letras...», especifica Jordi 
Salvadó. La hoja con todas las respuestas será imprescindible para resolver el 
misterio final. Los museos y salas de exposiciones pueden visitarse de forma 
gratuita en el orden que se quiera, pero dentro del horario de cada institución. Los 
tres mejores equipos de la competición, por criterio de acierto en la respuesta y 
rapidez en la resolución correcta, recibirán un premio de recompensa. Las 
inscripciones siguen abiertas, así como la oportunidad de pasar un rato divertido y 
conocer el patrimonio de la ciudad. ¡ Nos vemos en los museos !” Diari Tarragona, 
02/10/2019. Cultura i Vida. (Pàg. G044) 
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Redacció “La monografia 'Joan Casals. Itineraris en el laberint' repassa la vida i 
l'obra d'aquest polifacètic artista, a través de la mirada de cinc autors i autores que 
en destaquen diferents aspectes: els seus orígens, la seva plenitud artística, les 
pintures, les ceràmiques, les llicorelles (obra sobre pedres de llicorella), les seves 
poesies i reflexions, la seva tasca pedagògica... El llibre, que es va presentar dijous 
passat al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, juntament amb 
l'exposició del mateix nom, és la publicació més completa sobre l'artista, nascut a 
Tarragona el 1945 i que va residir a Reus, ciutat on va morir el 2011. Joan Casals va 
guanyar el 27è Premi Tapiró de Pintura que convoca la Diputació, l'any 1989. La 
presentació del llibre i de l'exposició va anar a càrrec de Joan Josep Garcia, diputat 
delegat del Servei d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona, 
acompanyat de Paula Varas, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona; d'Abel 
Figueres i Carme Puyol, comissaris de la mostra, i d'Isabel Monsó, codirectora de 
Viena Edicions, l'editorial que coedita el llibre juntament amb la Diputació, dins la 
colꞏlecció Tamarit de llibres d'art. ls cinc autors i autores del llibre són Abel Figueres 
(professor i crític d'art), Carme Puyol (historiadora i tècnica d'arxius), Albert Macaya 
(artista, doctor en Belles Arts i professor), Jaume Toldrà (artista) i Magí Sunyer 
(escriptor i professor de Literatura Catalana). Uns i altres repassen la vida i l'obra de 
Joan Casals des de diverses perspectives. Pel que fa a la mostra, recull algunes de 
les seves obres més destacades, en diversos formats i suports. La mostra es podrà 
visitar al MAMT fins al 3 de novembre. Com sempre, l'entrada al Museu d'Art Modern 
de la Diputació és de franc (www.dipta.cat/mamt) oan Casals Montes (Tarragona, 
1945 - Reus, 2011) va ser professor d’Arts Plàstiques al Colꞏlegi la Salle, i també del 
taller de Color de l’Escola Taller d’Art de Reus. Així mateix, va assessorar les 
escoles de primària del Priorat i del Tarragonès en l’àrea d’Expressió visual i 
Plàstica, en el marc del projecte 'La plàstica a l’escola'; va colꞏlaborar assíduament 
amb la secció d’art del Centre de Lectura de Reus, i va ser coordinador tècnic de 
l’Àrea de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament de Salou. Casals va mantenir una 
estreta vinculació amb la Diputació de Tarragona: va estudiar a l’Escola Taller d’Art 
de Tarragona (avui Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona), va exercir de 
professor al taller de Color de l’Escola Taller d’Art de Reus (avui Escola d'Art i 
Disseny de la Diputació a Reus), i l'any 1989 va guanyar el 27è Premi Tapiró de 
Pintura que convoca la Diputació. També va obtenir altres prestigiosos guardons del 
món de l'art, com el Premi Internacional de Dibuix Joan Miró, o el Premi Adquisició a 
la Biennal d'Art de Valls. Al llarg de la seva vida va realitzar nombroses exposicions 
artístiques, individuals o colꞏlectives, en indrets com Tarragona, Reus, Valls, Salou, 
Tortosa, Barcelona, Vic, Lleida, Saragossa o Andorra.” Infocamp 02/10/2019 07:00 

Redacció, “Els museus i centres culturals de Tarragona han presentat avui la segona 
edició de 'Misteri als Museus', que tindrà lloc del 4 al 13 d'octubre en el marc de les 
Jornades Europeees de Patrimoni 2019. Els i les visitants en aquesta activitat tindran 
com a repte resoldre d'una forma lúdica i participativa un joc on els equips 
s'enfrontaran a una sèrie d'enigmes que trobaran a les diferents institucions 
museístiques de la ciutat. Tal i com ha explicat el responsable d'Auriga Serveis 
Culturals, Jordi Salvadó, l'eix conductor és resoldre els enigmes del Dr Von Pumpe, 
"un criminal que ha instalꞏlat una bomba en cadascun dels 8 museus i centres 
culturals i que estan programades per esclatar el diumenge 13 d'octubre, a les 12h 
del migdia". Salvadó ha alertat que "aquest és un personatge que li agrada jugar 
amb la gent" i, per aquest moitu, els grups participants podran evitar l'esclat dels 
explosius si són capaços de resoldre l'enigma plantejat en cada museu. Finalment, 
el diumenge 13 d'octubre, a les 12h, a la Casa Canals, serà el moment de resoldre 
el misteri final entre tots els i les participants que hagin passat per les 8 institucions 
museístiques per resoldre els enigmes. Un enigma final que serà molt més fàcil de 
resoldre per part d'aquells que hagin pogut respondre correctament els enigmes 
anteriors. Però l'enigma final no es desvetllarà fins aquell dia. Com participar? En 
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aquest 'Misteri als Museus' hi podran participar grups formats per un màxim de sis 
persones. L'edat recomanada per participar en el joc és a partir dels 14 anys. Els 
grups hauran d'inscriure's a través d'un formulari que podran trobar a aquest web. 
Un cop finalitzada la inscripció rebran el material necessar per realitzar la 
investigació. Els grups podran passar pels diferents museus i centres lliurament i de 
forma gratuïta dins el període establert per a l'activitat, del 4 al 12 d'octubre.  El 
diumenge 13 d'octubre estarà reservat a la resolució de l'enigma final i a l'entrega de 
premis per als participants. Els tres millors grups aconseguiran diversos premis 
(visites guiades exclusives, entrades i passis especials, catàlegs, publicacions, 
objectes de marxandatge,...” InfoCamp 03/10/2019 20:43 

 
Redacció, “ L'exposició: Joan Casals. Itineraris en el Laberint. al Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona permetrà descobrir part de l'obra més destacada de 
l'artista en diversos formats i suports. Un d'ells serà a través dels ulls de cinc autors i 
autores que treballaran diferents tècniques, que caracteritzaven a Casals en la seva 
obra. Com els orígens, la seva plenitud artística, les pintures, les ceràmiques, les 
llicorelles, les seves poesies, els escrits sobre reflexions i la seva tasca 
pedagògica.L'exposició està estructurada en diverses seccions que intenten donar 
una visió global i, alhora, particularitzada del recorregut creatiu de l'artista. Les obres 
s'agrupen en sèries de mides i formats molt diversos, com ara les titulades Vestigis, 
Memòria del temps o Àmbits.L'artista va anar dibuixant el seu propi camí amb un 
estil característic que el va definir a finals dels anys vuitanta. Sense pressions i amb 
molta llibertat, va donar fruit a un repertori més iconogràfic amb una tècnica més 
sensual i subtil. Un dels temes i dels motius que més sovinteja és el del laberint, una 
imatge metafòrica que dóna peu a tota mena d'interpretacions, de significats, de 
simbolismes i de connotacions. El llibre més complet sobre l'artista Amb motiu de 
l'exposició s'ha dut a terme la presentació del llibre, que porta el mateix nom: 'Joan 
Casals, Itineraris en el laberint' d'Abel Figueres, Carme Puyol, Albert Macaya, Magí 
Sunyer, Jaume Toldrà. El llibre ha sigut coeditat per la Diputació de Tarragona i 
Viena Edicions. Una monografia actualitzada sobre l'artista que va dedicar la seva 
vida a l'art i l'ensenyament pedagògic d'aquest, en diverses escoles de 
renom artístic i per diferents sales i espais de la província de Tarragona. Nascut a 
Tarragona el 1945, posteriorment va residir a Reus, ciutat on va morir el 2011. 
D'aquesta manera, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ens convida 
a fer un repàs pel llegat d'un personatge singular, creatiu i amb una forta 
influència humanitària. Guanyador del XXVII Premi Tapiró de Pintura de la Biennal 
d'Art de la Diputació de Tarragona l'any 1989. L'exposició es podrà visitar 
al MAMT fins al 3 de novembre de 2019”. Tarragona digital, 9/10/2019 - 08:00h 
 
 
Redacció, “Damià Amorós i Albareda (Sarral, Conca de Barberà, 1990) és des de fa 
uns mesos vocal de la secció territorial de l'Associació de Museòlegs de Catalunya 
(AMC) per a Tarragona. Parlem amb ell del present i del futur dels museus. Quina és 
la situació actual dels museus de la demarcació tarragonina? Els últims anys hem 
tingut una tendència a la baixa de visitants, però actualment s'ha estabilitzat. Ara 
mateix tenim museus que estan en procés de canvi, com el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, que està fent obres a la seu, i d'altres que s'han 
d'inaugurar, com el Museu Casteller de Valls. N'hi ha que necessiten una 
reformulació. Esperem que, amb aquests anys que venen de suport institucional, es 
pugui fer. Com s'han de reformular els museus? Qui regeix els museus, els que hi 
treballem, però també visitants i la premsa hem de tenir clar que el nombre de 
visitants ha d'anar al final. Els museus han de tenir una vocació de servei públic, han 
d'estar pels usuaris. Els museus del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre tenen 
un potencial extraordinari. Per què? Tenim museus que estan jugant la Champions a 
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nivell europeu. El Museu de la Vida Rural de l'Espluga, amb la Fundació Carulla, 
està fent una tasca social i creativa espectacular. Tenim museus més petits però 
amb un entorn social extraordinari. Els museus de l'Ebre tenen una força per explicar 
el territori que ja voldrien altres zones. Ha dit que una de les seves prioritats és 
augmentar la presència dels museus en la societat. Com es pot aconseguir? La 
persona a qui succeeixo, l'Ester Magrinyà, ho deia molt bé: "S'han acabat els 
lletraferits dels museus. El museu l'hem de democratitzar". Igual com a les 
biblioteques s'hi ofereix un llibre, una activitat o una visita guiada, al museu hem de 
fer el mateix, que et sentis partícip del museu. I des del moment que t'hi sents 
involucrat, el museu és teu. I fins i tot, per què no incloure aquest entorn social en la 
governança del museu? Per què els usuaris no poden escollir quines exposicions 
s'hi han de veure? I això també és transparència, explicar en què ens gastem els 
diners públics. I una cosa que estic segur que agradaria a molta gent és poder entrar 
a la reserva d'un museu, a la rebotiga, que la gent sàpiga que allò que tenim guardat 
perquè no es faci malbé també forma part del museu. Una línia que hem de treballar 
els museus de la demarcació són les reserves visitables o obertes. El Museu 
Nacional d'Art de Catalunya ho està fent i té molt èxit. A la gent li agrada. Les noves 
tecnologies han entrat en els museus els últims anys. ¿S'està fent bé aquest 
procés? Jo vinc dels museus d'art, on les noves tecnologies poden ser un suplement 
a l'obra d'art, però hi ha museus etnològics o històrics on la tecnologia és la peça. 
S'ha d'intentar concretar molt quina tecnologia necessiten. Els museus a nivell 
nacional tenim una manca de fons per a l'adquisició. No ens podem gastar 27 
milions en un Botticelli, però hauríem de poder adquirir peces que siguin 
significatives per a l'entorn del museu. Els últims anys s'han popularitzat les jornades 
de portes obertes, les nits de museus... Ajuden? Sempre. Els museus han de ser 
socials. Han d'estar al màxim d'oberts al públic, amb activitats, conferències... I 
activitats especials com aquestes la gent les aprofita. Ara bé, han de ser conscients 
que s'han de mantenir. Venim d'una etapa que els museus havien estat molt 
voluntariosos, però ha arribat el moment que es professionalitzin. També és veritat 
que en el món laboral dels museus s'està trobant un tap generacional. Què està 
passant? Hi ha gent que fa molts anys que hi són, als museus, i les noves 
generacions no hi podem accedir. Jo he tingut sort, però molts de la meva promoció 
no poden treballar de museòlegs. També hem de mirar que no hi hagi discriminació 
de gènere. A vegades la visió de la dona està amagada perquè malauradament no 
han escrit la història”. ara.cat, 09/10/2019, ( pàg. V016) 
 

Redacció, “Més de 1.200 postals conformen la colꞏlecció de postals de l’artista del 
nostre territori Joan Nogué i Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880 - Huelva, 1973) 
que formen part del fons artístic i documental del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, que disposa d’una base de dades que en facilita la consulta. 
El MAMT ha cedit recentment 300 de les postals digitalitzades de Nogué i Massó a 
la Real Academia de España en Roma -RAER-, durant un acte institucional que ha 
tingut lloc aquest mes de juliol. Joan Nogué i Massó va realitzar un pensionat en 
pintura de paisatge a la RAER entre el 1907 i el 1922. Les postals que el MAMT ha 
cedit a la institució corresponen a l’etapa que va ser-ne pensionat. Amb aquesta i 
d’altres cessions la institució de la capital italiana amplia i enriqueix els seu fons 
documentals per tal de facilitar la tasca de qui s’interessa per la seva història i els 
artistes que n’han format part. L’acte institucional de cessió d’aquestes 300 postals 
digitalitzades va ser presidit per l’ambaixador d’Espanya a Itàlia, Alfonso Dastis. Es 
va dur a terme al Saló de retrats de la RAER, que exhibeix un autoretrat de Nogué 
pintat l’any 1908, obra donada pel nét del pintor, José María Luzón Nogué, a 
l’Acadèmia. Hi van assistir la directora de la RAER, M. Ángeles Albert; l’exdirectora 
del MAMT, Rosa Ricomà; el delegat del Museu de la Real Academia de San 
Fernando -RABASF- i nét de Nogué, José M. Luzón Nogué; un investigador que 
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estudia l’etapa italiana de Nogué, Joan Sendra, i una historiadora que ha elaborat un 
estudi sobre els artistes pensionats a Roma des del 1752 al 1873, Carolina Brook “. 
Diari T21, 10/10/2019  

Redacció, “Més de 1.200 postals conformen la colꞏlecció de postals de l’artista del 
nostre territori Joan Nogué i Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880 - Huelva, 1973) 
que formen part del fons artístic i documental del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, que disposa d’una base de dades que en facilita la consulta. 
El MAMT ha cedit recentment 300 de les postals digitalitzades de Nogué i Massó a 
la Real Academia de España en Roma -RAER-, durant un acte institucional que ha 
tingut lloc aquest mes de juliol. Joan Nogué i Massó va realitzar un pensionat en 
pintura de paisatge a la RAER entre el 1907 i el 1922. Les postals que el MAMT ha 
cedit a la institució corresponen a l’etapa que va ser-ne pensionat. Amb aquesta i 
d’altres cessions la institució de la capital italiana amplia i enriqueix els seu fons 
documentals per tal de facilitar la tasca de qui s’interessa per la seva història i els 
artistes que n’han format part. L’acte institucional de cessió d’aquestes 300 postals 
digitalitzades va ser presidit per l’ambaixador d’Espanya a Itàlia, Alfonso Dastis. Es 
va dur a terme al Saló de retrats de la RAER, que exhibeix un autoretrat de Nogué 
pintat l’any 1908, obra donada pel nét del pintor, José María Luzón Nogué, a 
l’Acadèmia. Hi van assistir la directora de la RAER, M. Ángeles Albert; l’exdirectora 
del MAMT, Rosa Ricomà; el delegat del Museu de la Real Academia de San 
Fernando -RABASF- i nét de Nogué, José M. Luzón Nogué; un investigador que 
estudia l’etapa italiana de Nogué, Joan Sendra, i una historiadora que ha elaborat un 
estudi sobre els artistes pensionats a Roma des del 1752 al 1873, Carolina Brook “., 
Canal Ajuntament, 10/10/2019 12:40 

Redacció, “Més de 1.200 postals conformen la colꞏlecció de postals de l’artista del 
nostre territori Joan Nogué i Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880 - Huelva, 1973) 
que formen part del fons artístic i documental del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, que disposa d’una base de dades que en facilita la consulta. 
El MAMT ha cedit recentment 300 de les postals digitalitzades de Nogué i Massó a 
la Real Academia de España en Roma -RAER-, durant un acte institucional que ha 
tingut lloc aquest mes de juliol. Joan Nogué i Massó va realitzar un pensionat en 
pintura de paisatge a la RAER entre el 1907 i el 1922. Les postals que el MAMT ha 
cedit a la institució corresponen a l’etapa que va ser-ne pensionat. Amb aquesta i 
d’altres cessions la institució de la capital italiana amplia i enriqueix els seu fons 
documentals per tal de facilitar la tasca de qui s’interessa per la seva història i els 
artistes que n’han format part. L’acte institucional de cessió d’aquestes 300 postals 
digitalitzades va ser presidit per l’ambaixador d’Espanya a Itàlia, Alfonso Dastis. Es 
va dur a terme al Saló de retrats de la RAER, que exhibeix un autoretrat de Nogué 
pintat l’any 1908, obra donada pel nét del pintor, José María Luzón Nogué, a 
l’Acadèmia. Hi van assistir la directora de la RAER, M. Ángeles Albert; l’exdirectora 
del MAMT, Rosa Ricomà; el delegat del Museu de la Real Academia de San 
Fernando -RABASF- i nét de Nogué, José M. Luzón Nogué; un investigador que 
estudia l’etapa italiana de Nogué, Joan Sendra, i una historiadora que ha elaborat un 
estudi sobre els artistes pensionats a Roma des del 1752 al 1873, Carolina Brook “. 
Noca Conca, 11/10/2019 a les 18:01h 

Redacció, “Torna la millor literatura a Tarragona. I és que fins al 21 de desembre 
propers, un total de 62 activitats al voltant de la creació literària i la lectura tindran 
lloc a la ciutat, en el marc de la Tardor Literària, des de 2014 coordinada per la Casa 
de les Lletres. Com sempre, la tardor és l'època de recollir els fruits dels Premis 
Literaris atorgats a la primavera, el passat mes de maig. En aquests moments ja és 
a les llibreries la novelꞏla Ciutat de Mal, de Jaume C. Pons Alorda. Es presentarà a 
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Tarragona el dia 24 d'octubre, al Teatre Tarragona. Pel que fa al Premi Tinet, el 
volum que recull el conte guanyador, Geografies de l'absència, de Xavier Mas 
Craviotto, i altres 14 relats seleccionats pel jurat, es presentarà el 14 de novembre a 
la Llibreria Adserà. Paralꞏlelament a això, la Biblioteca Pública de Tarragona serà, 
l'escenari del cicle Llibres premiats, dedicat a llegir i comentar amb els seus autors la 
novelꞏla premiada amb el darrer Pin i Soler i una obra premiada en una edició 
anterior. En aquest cas, es tracta del premi de 1996, que va correspondre a Adam 
Manyé per Garites deshabitades. Tanmateix, la tardor també acull el lliurament dels 
premis joves.lit, que convoca l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i 
Literatura Catalanes (APELLC). Aquest acte, que tindrà lloc el 3 de desembre, al 
Campus Catalunya de la URV, anirà acompanyat d'una actuació musical i compartirà 
espai amb la presentació del projecte Espais enllà, un espectacle poètic. Més enllà 
dels premis, la Tardor té un seguit de noms propis: Jordi Tiñena, Mercè Rodoreda, 
Joan Brossa, Dolors Monserdà i Teresa Pàmies. D'aquests últims autors, respecte 
dels quals es commemoren diferents aniversaris, hi haurà conferències, lectures 
dramatitzades, exposicions i teatre. Pel que fa a Jordi Tiñena, es continuarà podent 
gaudir de l'exposició Jordi Tiñena, El plaer d'escriure, una producció de la Casa de 
les Lletres, que va inaugurar-se el maig al Teatre Metropol i que ara inicia una 
itinerància, que ha començat aquest inici de curs a l'Institut Comte de Rius i seguirà 
a l'Institut Martí i Franquès i a la biblioteca del CRAI de la URV. Una protagonista 
ben especial serà l'escriptora vallenca i professora de la URV Margarida Aritzeta, a 
la qual la càtedra Baixeras, de la mateixa URV, dedica una jornada intensa. Prevista 
per avui, ha estat ajornada fins a nou avís. Un altre protagonista notable serà 
l'escriptor i també professor de la URV, Magí Sunyer. D'una banda, el cicle Veus de 
poeta, que es dedica en cada sessió a destacar l'obra d'un poeta del Camp de 
Tarragona, se centrarà en els seus versos. Magí Sunyer, a més, aquesta Tardor 
presenta la novelꞏla Enlloc i conduirà la ruta Tarragona oculta, activitat organitzada 
pel S. M. de Joventut. Un altre dels protagonistes destacats és Òscar Palazón, que 
intervé en cinc actes, ja sigui presentant llibres aliens, però sobretot presentant tres 
llibres propis, que a més a més són llibres premiats: Alguns ocells muts, Testament 
dada'm i Diari de Laboratori.A més a més, aquesta Tardor Literària també presenten 
llibre una bona colla d'autors de la ciutat i del Camp de Tarragona: Jordi 
Manzanares, Juan Carlos Elijas, Isabel M. Ortega, Cecília Bofarull, Olga Xirinacs, 
Joan Cavallé, Conxita Jiménez i Ferran Gerhard. Finalment, destaca el nou projecte 
encetat pel Museu d'Art Modern de la Diputació de TGN i el Festival SCAN, la 
Colꞏlecció Mapes d'Autor, consistent en l'edició conjunta d'una publicació, que té 
com a objectiu promocionar les comarques de Tarragona. També destaca la 
iniciativa de l'Institut Martí i Franquès de donar el nom de l'escriptora Montserrat 
Abelló a la seva biblioteca” Diari de Tarragona. Cultura&Vida, Dimecres 15 
d’octubre de 2019 (p.46) 

Redacció, “ꞏEl cicle de Tardor Literària, coordinat per la Casa de les Lletres de 
Tarragona, oferirà un total de 62 activitats al voltant de la creació literària i la lectura. 
L'oferta es desenvoluparà entre el 15 d’octubre i el 21 de desembre. Entre l'oferta hi 
ha l’exposició Jordi Tiñena, El plaer d’escriure, que recorrerà l’Institut Comte de Rius 
i seguirà a l’Institut Martí i Franquès i a la biblioteca del CRAI de la URV, al Campus 
Catalunya.Un altre protagonista notable serà l’escriptor i també professor de la URV, 
Magí Sunyer. El cicle Veus de poeta se centrarà en els seus versos i ho farà amb les 
paraules introductòries del crític i professor Pere Ballart (UAB) i amb el recital d’una 
selecció de poemes a càrrec del colꞏlectiu En veu alta. Magí Sunyer ha presentat 
recentment la novelꞏla Enlloc i conduirà la ruta Tarragona oculta, activitat aquesta 
que ha estat organitzada pel S. M. de Joventut. 
Més endavant, amb data que es fixarà properament, hi haurà una jornada dedicada 
a l’escriptora vallenca i professora de la URV Margarida Aritzeta, a la qual la càtedra 
Baixeras, de la mateixa URV, dedica una jornada intensa.  
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Òscar Palazón, per la seva banda, intervindrà presentarà diversos llibres a més dels 
seus: Alguns ocells muts, premi Recull de Narració Joaquim Ruyra 2018; Testament 
dada'm, Premi Carles Hac Mor a Plaquettes d'Escriptura Subversiva 2019, i Diari de 
Laboratori, Premi Vila de Martorell 2019. 
Aquesta Tardor Literària també presenten llibre una bona colla d’autors de la ciutat i 
del Camp de Tarragona: Jordi Manzanares, Juan Carlos Elijas, Isabel M. Ortega, 
Cecília Bofarull, Olga Xirinacs, Joan Cavallé, Conxita Jiménez i Ferran Gerhard. 
Dintre del cicle també s'emmarcarà el lliurament dels premis joves.lit, que convoca 
l’Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes 
(APELLC). Aquest acte, que tindrà lloc el 3 de desembre, al Campus Catalunya de la 
URV. Finalment, es presentarà el nou projecte encetat pel Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona i el Festival SCAN Tarragona, la Colꞏlecció Mapes d'Autor. 
Aquesta consisteix en l'edició conjunta d'una publicació, en format de mapa 
desplegable del territori, que té com a objectiu promocionar les comarques de 
Tarragona a través de la mirada d’un fotògraf de prestigi internacional i d’un escriptor 
del territori. També destaca la iniciativa de l’Institut Martí i Franquès de donar el nom 
de l’escriptora Montserrat Abelló a la seva biblioteca, fet que es materialitzarà en un 
acte, tot coincidint amb el 175è aniversari de l’institut i el cinquantè de l’edifici”. 
Diari Més Digital.  15/10/2019 a les 17:13 
 
Redacció, “El semàfor del 14 d’octubre: 
Carme Puyol i Abel Figueres Comissaris de l'exposició 'Joan Casas. Itineraris en el 
laberint' El Museu d’art Modern de la Dipùtació de Taragona acull fins el 3 de 
novembre ina uinteressant exposició per descobrir els eixos creatius de Joan Casals, 
el seu particular estil, temes i motius recurrents en la seva producció artística. Casals 
es va moure entre Tarragona i Reus al llarg de la seva vida artística i pedagògica i 
l'exposició suposa una bona manera de conèixe'l o redescobrir-lo”. 
Tarragona Digital. 14/10/2019 

Redacció, “El Museu d'art modern de la Diputació de Tarragona acull, el dissabte 19 
d'octubre a les 7 de la tarda, la presentació del llibre 'Tarragona Gravada', coordinat 
per Marià Casas i editat per Contratalla Art.Són diferents textos vinculats amb 
Tarragona acompanyen els gravats de Casas, escrits per diferents personalitats i 
autoritats del Camp de Tarragona, entre les quals la presidenta de la Diputació, 
Noemí Llauradó. La presentació va a càrrec de Francesc Roig, president de Càritas 
Catalunya, que ha prologat el llibre. L'acte comptarà amb l'assistència del diputat de 
cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, i de l'alcalde de Tarragona, Pau 
Ricomà.”. Reus Digital, 18/10/2019 

Redacció, “Durant tot el matí, a l'exterior del Mercat Central (en cas de pluja es faran 
dintre), tindran lloc diversos tallers organitzats pels professors i enfocats a cascun 
dels cicles que s'imparteixen a l'EADTarragona: dibuix animat a partir de dibuixos 
individuals fets en cercle, taller residu-joia, dibuix als aparadors, taller d'escriptura 
gestual, dibuix amb llum negra, fotoreportatge dels tallers i intervencions a l'espai. 
D'altra banda, a les 13 h al Museu d'Art Modern, tindrà lloc una conferència a càrrec 
de l'ilꞏlustrador Pep Montserrat sobre la seva obra, la gestió i el procés creatiu. 
Montserrat és un artista amb seu a Barcelona, que treballa principalment en llibres 
infantils i premsa des del 1988, però també imparteix classes d'ilꞏlustració a l'escola 
La Massana. L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació (EAD) de Tarragona trasllada la 
seva activitat a la plaça Corsini de Tarragona per celebrar aquesta jornada”. Diari de 
Tarragona, 23/10/2019 Cultura i Vida (Pàg.G052) 
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Redacció, “Més de 1.200 postals conformen la colꞏlecció de postals de l’artista del 
nostre territori Joan Nogué i Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880 - Huelva, 1973) 
que formen part del fons artístic i documental del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT), que disposa d’una base de dades que en facilita la 
consulta. El MAMT ha cedit recentment 300 de les postals digitalitzades de Nogué i 
Massó a la Real Academia de España en Roma -RAER-, durant un acte institucional 
que ha tingut lloc aquest mes de juliol. Joan Nogué i Massó va realitzar un pensionat 
en pintura de paisatge a la RAER entre el 1907 i el 1922. Les postals que el MAMT 
ha cedit a la institució corresponen a l’etapa que va ser-ne pensionat. Amb aquesta i 
d’altres cessions la institució de la capital italiana amplia i enriqueix els seu fons 
documentals per tal de facilitar la tasca de qui s’interessa per la seva història i els 
artistes que n’han format part. L’acte institucional de cessió d’aquestes 300 postals 
digitalitzades va ser presidit per l’ambaixador d’Espanya a Itàlia, Alfonso Dastis. Es 
va dur a terme al Saló de retrats de la RAER, que exhibeix un autoretrat de Nogué 
pintat l’any 1908, obra donada pel nét del pintor, José María Luzón Nogué, a 
l’Acadèmia. Hi van assistir la directora de la RAER, M. Ángeles Albert; l’exdirectora 
del MAMT, Rosa Ricomà; el delegat del Museu de la Real Academia de San 
Fernando -RABASF- i nét de Nogué, José M. Luzón Nogué; un investigador que 
estudia l’etapa italiana de Nogué, Joan Sendra, i una historiadora que ha elaborat un 
estudi sobre els artistes pensionats a Roma des del 1752 al 1873, Carolina Brook. 
Redacció Infocamp  Diumenge, 27/10/2019 18:44Redacció  “El creador i la creació 
de la seva obra congelats en el temps. Fins al 19 de gener, el Museu d’Art Modern 
de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix al visitant l’oportunitat d’endinsar-se en 
una exposició ben singular: »Ànimes Palpables’. La mostra presenta en paralꞏlel 
escultures i dibuixos d’Apelꞏles Fenosa al costat de fotografies on Jean Marie del 
Moral copsa l’instant d’execució d’aquestes obres als tallers de París i del 
Vendrell.«Les imatges malden per congelar l’escena en el precís moment on Fenosa 
trobava l’estat de gràcia, aquell on l’obra s’executava a través de les mans, sense 
deixar-se dur per un raonament predeterminat, o simplement per unes mans sàvies, 
que també pensaven», assenyala el director de la Fundació Apelꞏles Fenosa, Josep 
Miquel Garcia, en el catàleg de la mostra. Pel que fa al títol d’aquesta, Garcia es 
remet a l’escriptor Michel Cournot, qui va afirmar que. «l’obra de Fenosa es com una 
palpació de l’ànima». El director de la fundació destaca també l’estret vincle de 
Fenosa amb quatre grans artistes que duien el nom de Pau: Paul Éluard, Pablo 
Picasso, Pablo Neruda i Pau Casals. ‘Ànimes Palpables’ s’ha inaugurat aquest 
dijous al vespre en un acte presidit pel vicepresident primer de la Diputació de 
Tarragona, Quim Nin, el qual ha reivindicat la figura d’Apelꞏles Fenosa i la necessitat 
que sigui reconegut «al costat d’altres artistes universals del nostre país». La 
inauguració ha comptat amb l’assistència de la vicepresidenta quarta, Eva Maria 
Mata; del director de la Fundació Apelꞏles Fenosa, Josep Miquel Garcia; del 
president de la Fundació, Martí Carnicer, i de la directora del MAMT, Marisa Suárez. 
Tots ells han destacat la importància i singularitat d’aquesta exposició, realitzada 
amb el suport de la Fundació Apelꞏles Fenosa del Vendrell, municipi en què l’artista 
(Barcelona 1899 – París 1988) va estar molt vinculat. La mostra s’inclou en el 
conjunt d’actes commemoratius dedicats a l’escultor ebrenc Julio Antonio. Fenosa i 
el seu taller van ser retratats per fotògrafs rellevants com Brassaï, Man Ray, 
Hoyningen-Huene, Michel Sima, Savitry, Izis o Jack Nisberg, que van esdevenir 
també grans amics seus. Però Jean Marie del Moral (Montoire, França, 1952) ha 
estat el fotògraf més proper a l’escultor d’ençà que va visitar l’exposició antològica 
que el Museu Rodin va organitzar a París l’any 1980, i va restar per sempre més 
lligat a la seva obra. El seu arxiu fotogràfic és un document indefugible per conèixer 
la intimitat dels estudis, dels processos de treball i de la personalitat de Fenosa, tant 
a París com al Vendrell”. tarragona21.com, 15/11/2019,  
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Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona exposa escultures d’Apelꞏles 
Fenosa amb fotografies de l’instant en què van ser creades La mostra ‘Ànimes 
Palpables’, amb imatges de Jean Marie del Moral, és oberta al públic fins al 19 de 
gener. El creador i la creació de la seva obra congelats en el temps. Fins al 19 de 
gener, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix al 
visitant l’oportunitat d’endinsar-se en una exposició ben singular: 'Ànimes Palpables’. 
La mostra presenta en paralꞏlel escultures i dibuixos d'Apelꞏles Fenosa al costat de 
fotografies on Jean Marie del Moral copsa l'instant d'execució d'aquestes obres als 
tallers de París i del Vendrell. "Les imatges malden per congelar l'escena en el 
precís moment on Fenosa trobava l'estat de gràcia, aquell on l'obra s'executava a 
través de les mans, sense deixar-se dur per un raonament predeterminat, o 
simplement per unes mans sàvies, que també pensaven", assenyala el director de la 
Fundació Apelꞏles Fenosa, Josep Miquel Garcia, en el catàleg de la mostra. Pel que 
fa al títol d'aquesta, Garcia es remet a l'escriptor Michel Cournot, qui va afirmar que. 
"l'obra de Fenosa es com una palpació de l'ànima". El director de la fundació destaca 
també l'estret vincle de Fenosa amb quatre grans artistes que duien el nom de Pau: 
Paul Éluard, Pablo Picasso, Pablo Neruda i Pau Casals. ‘Ànimes Palpables’ es va 
inaugurar aquest dijous al vespre en un acte presidit pel vicepresident primer de la 
Diputació de Tarragona, Quim Nin, el qual ha reivindicat la figura d'Apelꞏles Fenosa i 
la necessitat que sigui reconegut "al costat d'altres artistes universals del nostre 
país". La inauguració també va comptar amb l'assistència de la vicepresidenta 
quarta, Eva Maria Mata; del director de la Fundació Apelꞏles Fenosa, Josep Miquel 
Garcia; del president de la Fundació, Martí Carnicer, i de la directora del MAMT, 
Marisa Suárez. Tots ells van destacar la importància i singularitat d’aquesta 
exposició, realitzada amb el suport de la Fundació Apelꞏles Fenosa del Vendrell, 
municipi en què l'artista (Barcelona 1899 - París 1988) va estar molt vinculat. La 
mostra s'inclou en el conjunt d'actes commemoratius dedicats a l'escultor ebrenc 
Julio Antonio. Fenosa i el seu taller van ser retratats per fotògrafs rellevants com 
Brassaï, Man Ray, Hoyningen-Huene, Michel Sima, Savitry, Izis o Jack Nisberg, que 
van esdevenir també grans amics seus. Però Jean Marie del Moral (Montoire, 
França, 1952) ha estat el fotògraf més proper a l'escultor d'ençà que va visitar 
l'exposició antològica que el Museu Rodin va organitzar a París l'any 1980, i va 
restar per sempre més lligat a la seva obra. El seu arxiu fotogràfic és un document 
indefugible per conèixer la intimitat dels estudis, dels processos de treball i de la 
personalitat de Fenosa, tant a París com al Vendrell”.  
Art Redacció Infocamp  Diumenge, 17 Novembre 2019 11:57 

Redacció, “Territori a peu una colección de mapas de autor. El Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona (MAMT) y el Festival Internacional de Fotografia 
SCAN Tarragona presentaron la semana pasada la colección de mapas de autor 
Territori a peu, con imágenes de fotógrafos de renombre internacional y textos de un 
escritor destacado del territorio. El primero de los mapas ya se ha editado. Se trata 
del itinerario Via Augusta. Del Vendrell a la torre dels Escipions, con fotografías de 
Mònica Roselló (Tarragona, 1961) y texto de Joan Cavallé (Alcover, 1958). La 
presentación de esta iniciativa tuvo lugar en el Museu d'Art Modern de la Diputació 
de Tarragona y fue a cargo del diputado del área del SAC de la Diputació, Joan 
Josep Garcia, con la participación de los autores y de la directora artística del SCAN 
Tarragona, Chantal Grande. Asimismo, también asistieron al encuentro y a la 
presentación de diputada delegada de Recursos Humanos de la Diputació, Sílvia 
Puerto, y la directora del museo, Marisa Suárez, entre otras personas. La exposición 
de este mapa número 1 se puede visitar en gran formato en una de las salas del 
MAMT hasta el próximo 24 de noviembre, de martes a viernes, de las 10 a las 20 
horas, sábado de 10 a 15 horas y de 17 a 20 horas, i domingo de 11 a 14 horas. 
Vocación internacional SCAN Tarragona es un festival bienal que celebró su última 
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edición el año pasado, donde ya se trabajó en la génesis de esta colección que 
ahora se presenta”. Diari de Tarragona, 18/11/2019 

Redacció, “Fotògrafs i escriptors recorren Tarragona a la nova colꞏlecció de «Territori 
a peu»  El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) i el Festival 
Internacional de Fotografia SCAN Tarragona van presentar la colꞏlecció de mapes 
d'autor «Territori a peu», que es podrà visitar al MAMT fins al pròxim 24 de 
novembre, amb imatges de fotògrafs de renom internacional i textos d'un escriptor 
destacat del territori. El primer dels mapes ja s'ha editat. Es tracta de l'itinerari Via 
Augusta. Del Vendrell a la Torre dels Escipions, amb fotografies de Mònica Roselló 
(Tarragona, 1961) i text de Joan Cavallé (Alcover, 1958). La presentació d'aquesta 
iniciativa es va dur a terme al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona i va 
anar a càrrec del diputat de l'àrea del SAC de la Diputació, Joan Josep Garcia, amb 
la participació dels autors i de la directora artística de l'SCAN Tarragona, Chantal 
Grande. Així mateix, van assisstir a la presentació la diputada delegada de Recursos 
Humans de la Diputació, Sílvia Puerto, i la directora del museu, Marisa Suárez, entre 
altres nombroses persones. SCAN Tarragona és un festival biennal que en la 
darrera edició el 2018 ja es va treballar en la gènesi d'aquesta colꞏlecció. Es tracta 
d'un festival de caràcter obert i vocació internacional que acull iniciatives de 
procedència múltiple, pública i privada, i que es caracteritza per la promoció i 
divulgació de la fotografia com a mitjà d'expressió. Al mateix temps, és el punt de 
trobada del sector de la fotografia de creació i, sobretot, fa possible que el públic 
general gaudeixi d'una interessant oferta d'exposicions i activitats a l'entorn de la 
imatge i del fet fotogràfic. El MAMT és un dels espais de la ciutat de Tarragona on 
es desenvolupen aquestes iniciatives”. Més Tarragona, 18/11/2019 

Pere Antoni Pons,  “Apelꞏles Fenosa, l’escultor modern que bevia del món clàssic. La 
Casa del Pardo, un preciós palau renaixentista del segle XVI, és l’edifici més antic i 
venerable del Vendrell. També és la seu de la Fundació Apelꞏles Fenosa, dedicada a 
conservar i difondre l’obra d’un escultor poc conegut pel gran públic però que, en 
vida, va guanyar-se l’admiració i l’estima de figures com Picasso i Tristan Tzara, 
entre molts altres. Nascut a Barcelona el 1899 i mort el 1988 a París -està enterrat al 
cementiri de Montparnasse-, Apelꞏles Fenosa va ser un modern que estimava la 
tradició, un home del seu temps conscient de la immutabilitat de la condició humana. 
Segons aquells que el van tractar, el que més impressionava de Fenosa eren la seva 
bondat i la passió incansable, obsessiva però mai pVa treballar amb terra cuita i amb 
bronze. Temàticament, sovint va beure del món clàssic: les Metamorfosis d’Ovidi, l’ 
Odissea d’Homer… En ocasions, va donar una dimensió simbòlica, fins i tot 
alꞏlegòrica, al seu art. Moltes de les seves escultures eren de petit format: bustos 
d’amics o figuretes de cos sencer, estilitzades i misterioses, que al principi eren 
eminentment realistes però que, amb el temps, van anar adoptant formes 
incitantment vegetals. També va fer obres monumentals per encàrrec. Destaquen 
elCrist de l’Església de Crist Rei de Friburg, el Monument als màrtirs d’Oradour -per 
commemorar la matança comesa pels nazis a la vila francesa d’Oradour-sur-Glane- i 
el Monument a Pau Casals de Barcelona. El museu de la Fundació exposa uns 
quants centenars d’obres de Fenosa. Al jardí, s’hi exhibeixen peces colossals i 
inoblidables. Són particularment impressionants l’ Orlando furioso, que capta 
l’episodi en què el personatge d’Ariosto camina amb el seu cavall mort carregat a 
l’esquena, i el Polifem cec, que retrata, amb una mescla infalꞏlible de brutalitat i de 
gràcia, el moment en què Ulisses, amagat sota una ovella, s’escapa de la cova del 
gegant Polifem després d’haver-lo deixat cec. Són dues obres mestres. Durant el 
període de formació de Fenosa, la cultura catalana va estar marcada pel 
Modernisme i el Noucentisme, però cap dels dos moviments va influir-lo. Segons es 
pot llegir al llibre Apelꞏles Fenosa: entre París i el Vendrell -una joia que Viena 
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Edicions va publicar el 2017 amb textos de Josep Miquel Garcia i fotografies de Jean 
Marie del Moral-, Fenosa considerava que els modernistes eren decoratius mentre 
que els noucentistes li semblaven massa idealistes. La descoberta de la pintura i 
l’escultura romàniques, en canvi, sí que el va impactar. Després d’estudiar a l’Escola 
d’Arts i Oficis de Barcelona, Fenosa va marxar l’any 1920 a París per no haver de fer 
el servei militar. A la capital francesa, de seguida va guanyar-se l’admiració i l’afecte 
de Picasso, que el va introduir en el seu cercle d’amics. No va tornar a Barcelona 
fins al 1929 per la inauguració d’una exposició individual a la Sala Parés. S’hi va 
quedar. Va viure amb ilꞏlusió la proclamació de la República i amb dramatisme la 
Guerra Civil, durant la qual va fer tasques de protecció del patrimoni artístic. 
Acabada la guerra, se’n va tornar a França, exiliat. A París, amb França ja en guerra 
i a punt de ser ocupada pels nazis, va rebre l’ajuda de Coco Chanel i de Jean 
Cocteau. Quan l’actor Jean Marais, parella de Cocteau, va ser mobilitzat, va 
demanar a Fenosa que fes un retrat de l’escriptor per emportar-se’l. Marais va portar 
a la butxaca de l’uniforme el petit bust de Cocteau fet per Fenosa durant tot el temps 
que va ser al front. Acabada la Segona Guerra Mundial, l’escultor es va negar a 
tornar a l’Espanya franquista i, amb altres exiliats catalans i espanyols, va participar 
en diverses iniciatives contra la dictadura de Franco. El 1957 va comprar la casa del 
Vendrell i, des d’aleshores, sempre hi va passar els estius.Tot i que no va tenir mai 
un èxit esclatant -mai va perseguir la fama ni la glòria-, va fer exposicions arreu del 
món, en galeries i museus importants, i molts colꞏleccionistes i crítics van apreciar la 
seva obra, sobretot poetes. Carles Riba, Josep Carner, Salvador Espriu, Paul 
Éluard, Pablo Neruda, Jules Supervielle i Francis Ponge, entre d’altres, van escriure 
textos sobre el seu art. El seu colꞏleccionista més entusiasta va ser Picasso, que al 
llarg de la vida li va comprar prop de cent cinquanta escultures, el va ajudar sempre 
que va poder i li va dispensar un afecte quasi paternal. “Sense Picasso -va 
reconèixer Fenosa-, m’hauria mort”. Josep Miquel Garcia, el director de la Fundació 
Apelꞏles Fenosa des del 2002, recorda que la Fundació es va crear el 1999 amb 
motiu del centenari del naixement de l’artista “amb dos objectius fonamentals: la 
confecció del catàleg raonat de la seva obra escultòrica i la protecció de tots els 
originals que conservava”. El fons de la Fundació inclou unes 2.500 escultures, uns 
1.000 dibuixos i la colꞏlecció personal de Fenosa, amb obres de Picasso, Canaletto, 
Bonnard i Vieira da Silva, entre d’altres, a més de primeres edicions de bibliòfil de 
Petrarca, de Dant i de grans autors catalans. L’arxiu també és ric i abundant. Nicole 
Fenosa, gravadora i vídua de l’artista, va ser determinant perquè el museu i la 
fundació es fessin realitat.Fenosa torna a estar d’actualitat perquè el Museu d’Art 
Modern de Tarragona ha inaugurat aquesta setmana l’exposició Ànimes palpables, 
amb cinc escultures i diversos dibuixos de l’artista acompanyats d’una vintena de 
fotografies de Jean Marie del Moral. Del Moral, fill d’exiliats republicans -mare 
catalana i pare andalús-, va mantenir una intensa i còmplice amistat amb Fenosa. Va 
fer-li milers de fotografies a ell, a les seves obres i als seus tallers de París i el 
Vendrell. “Aquesta és una exposició -explica Del Moral- que poques vegades es pot 
fer, perquè és molt poc corrent poder veure una obra acabada al costat de 
fotografies que en mostren el procés de creació. Les fotografies permeten veure la 
gestació de les obres, l’estudi en què es van fer i, sobretot, la manera de treballar i 
de dubtar de l’escultor”.Després de visitar la Fundació Apelꞏles Fenosa, i de 
contemplar les obres que hi ha exposades, una pregunta assalta l’espectador: ¿és 
possible que un dels més grans escultors del segle XX fos català i que la immensa 
majoria de catalans no ho sàpiguen?   

EL PROCÉS DE CREACIÓ Jean Marie del Moral va fer milers de fotografies 
d'Apelꞏles Fenosa treballant i també dels seus tallers de París i el Vendrell. Ara una 
selecció d'aquestes fotografies es pot veure, juntament amb algunes de les obres 
que hi apareixen retratades, a l'exposició que es presenta fins al 19 de gener al 
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Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona amb el títol Ànimes palpables. 
CATzona, 17/11/2019, Digital, Nacional 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) i el Festival 
Internacional de Fotografia SCAN Tarragona han presentat la colꞏlecció de mapes  
d’autor ‘Territori a peu’, amb imatges de fotògrafs de renom internacional i textos 
d’un escriptor destacat del territori. El primer dels mapes ja s’ha editat. Es tracta de 
l’itinerari  ‘Via Augusta’. Del Vendrell a la Torre dels Escipions’, amb fotografies de 
Mònica Roselló (Tarragona, 1961) i text de Joan Cavallé (Alcover, 1958).  
L’exposició d’aquest mapa número 1 es pot visitar en gran format en una de les 
sales del MAMT fins al dia 24 de novembre, de dimarts a divendres, de les 10 a 20 
hores; dissabte de 10 a 15 hores i de 17 a 20 hores, i diumenge d’11 a 14 hores. 
SCAN Tarragona és un festival biennal que va celebrar la darrera edició el 2018, on 
ja es va treballar en la gènesi d’aquesta colꞏlecció que ara es presenta. Es tracta 
d’un festival de caràcter obert i vocació internacional que acull iniciatives de 
procedència múltiple, pública i privada, i que es caracteritza per la promoció i 
divulgació de la fotografia com a mitjà d’expressió. Al mateix temps, és el punt de 
trobada del sector de la fotografia de creació i, sobretot, fa possible que el públic 
general gaudeixi d’una interessant oferta d’exposicions i activitats a l’entorn de la 
imatge i del fet fotogràfic. El MAMT és un dels espais de la ciutat de Tarragona on es 
desenvolupen aquestes iniciatives. 
Notícies TGN 20 de novembre de 2019 (p. 6) 

Redacció, “El Convent de les Arts d’Alcover acull una nova edició del cicle ‘Parlem 
Contemporani?’La tercera edició del cicle arriba aquest dissabte 30 de novembre 
amb diverses propostes d’arts visuals. El Convent de les Arts d’Alcover acollirà, 
aquest dissabte 30 de novembre, una nova edició del cicle Parlem 
Contemporani?, la programació estable d'Arts visuals. L'acte, totalment gratuït, 
s'iniciarà a les 11.30 hores amb la sessió número 13 d'aquesta tercera edició i amb 
quatre propostes de creadors de les comarques de Tarragona, en situacions i 
registres ben singulars. Obrirà (i probablement clourà) la sessió, al claustre, Anton 
Roca amb una acció realitzada amb rigor i mètode científic contra una planta 
(Eriobotrya japonica).Per altra banda, Aureli Ruiz proposa una relectura i adaptació 
als espais del Convent de les Arts a través de l'afecte, l'amor, el conflicte, l'obsessió, 
la tensió, la violència i les tecnologies comunicatives globals. Colꞏlaboració amb el 
Museu d’Art Modern de Tarragona. Per a aquesta sessió, s'estrenarà la colꞏlaboració 
amb el Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT), que cedeix una instalꞏlació 
d'Ester Ferrando, una peça sense títol que ens remet a un objecte vinculat a la 
cambra de bany, evocant així un espai d'intimitat, de trobar-se un mateix.Finalment, 
Jordi Llort Figuerola oferirà poder interactuar, en un gest intimista i alhora voyeur 
amb ‘Aquell instant etern’, amb una vintena dels seus anomenats 
‘Diaponanogrames’, un ‘Orgasmagrama’ i un ‘Metaquadre’ finalista de la darrera 
biennal del MAMT.Els dies 11 de gener i 15 de febrer es duran a terme les darreres 
sessions d'aquesta tercera edició del cicle d'arts visuals. Tarragona Digital 26 de 
novembre 2019 - 13:29h 

Redacció, ”El treball ‘Un Mar de Fang’ de l’escola La Portalada formarà part del 
Calendari 2020 del Museu d’Art Modern de Tarragona . És el segon any consecutiu 
que un treball del centre forma part del projecte artístic  El Museu d’Art Modern de la 
Diputació́ de Tarragona, en el marc de la iniciativa MAMT Pedagògic, lliurarà aquest 
dissabte els treballs que formaran part del Calendari 2020. La iniciativa té l’objectiu 
de difondre i de 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 centre.  L’escola La Portalada d’Altafulla és una de les seleccionades 
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per ocupar un dels mesos de l’any vinent, amb el seu treball ‘Un Mur de Fang. 
Enguany forma part del calendari, ja que el seu treball va ser seleccionat a finals de 
2018. D’aquesta forma, l’escola altafullenca sumarà dos anys consecutius 
apareixent-hi. Cristina Gonzalez, directora de La Portalada, destaca l’orgull que 
suposa participar-hi. Com també explica la directora, l’obra presentada enguany es 
titula ‘Un Mar de Fang’. La idea del treball va sorgir quan els alumnes de 3r van 
acudir al MAMT a un taller sobre aquest material. 
L’acte de presentació de les obres d’art que apareixeran al Calendari 2020 tindrà lloc 
dissabte 30 de novembre al mateix Museu.” 
Altafulla Ràdio, 27 de novembre de 2019. http://altafullaradio.cat/noticia/id8243 
 
 
Eudald Camps, “Apelꞏles Fenosa: palpar l’ànima del’escultor” 
Revista Bonart, núm. 188 novembre-desembre 2019 -gener 2020(p. 83) 
 
Anunci, Ànimes palpables. Apelꞏles Fenosa, Museu d’Art Modern de Tarragona del 
14 de novembre al 19 de gener de 2020. 
Revista Bonart, núm. 188 novembre-desembre 2019 -gener 2020(p. 28) 
 
 
Redacció, “El treball ‘Un mar de fang’, de l’escola La Portalada, un dels 
protagonistes del calendari 2020 del Museu d’Art Modern de Tarragona  
Les obres han estat elaborades en el marc del programa pedagògic ‘Treballem amb 
l’Art’, que fomenta la creativitat entre les escoles de la demarcació L’escola La 
Portalada és una de les protagonistes de l’exposició 'Ets un artista... i exposes al 
MAMT. Calendari 2020’, que acull des d’aquest dissabte i fins el 12 de gener el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. La mostra presenta els treballs 
guanyadors del programa pedagògic ‘Treballem amb l’Art’, que el museu impulsa de 
la mà de l'alumnat d’educació infantil i primària dels centres de la demarcació.  En el 
cas de La Portalada, els veritables protagonistes són els alumnes de 4t de primària. 
Segons la directora, Cristina González, la seva creació, ‘Un mar de fang’, neix arran 
d’una activitat que els estudiants –aleshores de 3r- va dur a terme al museu entorn 
del fang, a partir de la qual van elaborar aquesta peça artística que ara ha estat 
seleccionada. Altres escoles seleccionades per formar part del calendari 2020 han 
estat el colꞏlegi Mare Nostrum de Tarragona, l’escola Cèsar August de Tarragona, el 
colꞏlegi Lestonnac-l’Ensenyança de Tarragona, l’escola Mestral de l’Hospitalet de 
l’Infant, l’escola Joan Plana de Puigpelat, l’escola l’Arrabassada de Tarragona, 
l’escola Centcelles de Constantí, el colꞏlegi Mare de Déu del Carme de Tarragona, 
l’escola Riu Clar de Tarragona, i l’escola Saavedra també de Tarragona. Els tres 
centres guanyadors han estat l’escola Prat de la Riba de Reus, guardonada amb el 
1r premi; l’escola Vedruna Sagrat Cor, amb el 2n; i l’escola de Pràctiques, amb el 3r 
premi”.  Altafulla Ràdio, 2 de desembre del 2019  
 
 
Redacció, “El creador i la creació de la seva obra congelats en el temps. Fins al 19 
de gener, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix al 
visitant l’oportunitat d’endinsar-se en una exposició ben singular:  Ànimes palpables. 
La mostra presenta en paralꞏlel escultures i dibuixos d’Apelꞏles Fenosa al costat de 
fotografies en què Jean Marie del Moral copsa l’instant d’execució d’aquestes obres 
als tallers de París i del Vendrell. “Les imatges malden per congelar l’escena en el 
precís moment en què Fenosa trobava l’estat de gràcia, aquell en què l’obra 
s’executava a través de les mans, sense deixar-se dur per un raonament 
predeterminat, o simplement per unes mans sàvies, que també pensaven”, 
assenyala el director de la Fundació Apelꞏles Fenosa, Josep Miquel Garcia, al 
catàleg de la mostra. Pel que fa al títol triat, Garcia es remet a l’escriptor Michel 
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Cournot, que va afirmar que “l’obra de Fenosa és com una palpació de l’ànima”. 
Garcia destaca també l’estret vincle de Fenosa amb quatre grans artistes que duien  
el nom de Pau: Paul Éluard, Pablo Picasso, Pablo Neruda i Pau Casals. 
Diari Ara -  Camp de Tarragona, 18 de desembre 2019 (p.15) 
 


