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MUSEU D’ART MODERN 

 

 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2006 

 

 

 
L’any 2006 el Museu d’Art Modern ha prestat serveis durant tot l’any, amb l’ horari 
habitual. 
 
 

1. Personal 
 
El personal que presta serveis en aquest Museu a 31 de desembre del 2006 és el 
següent: 
 

Direcció i   
Conservació:  Rosa M. Ricomà Vallhonrat 
Difusió i 
Servei Pedagògic:  M. Luisa Suárez Barral 
Administració:  Joan Juncosa Baglietto 
Documentació: Montserrat Palau Baiges 
Arxiu:   Maria López Iparraguirre 
Manteniment:  Enric Hernández Sotorra 
Dinamització 
de sales:   Núria Serra Medina  
Atenció al públic: Carme Nat Callau 

Alfons Carles de Cal Grau 
Carles Martí Cantí 
 

Del 13 de juny al 13 de desembre, Carmen Galindo Claverias va cobrir una baixa laboral 
per incapacitat. 
 
Dos alumnes universitaris han realitzat els Pràcticum en aquest Museu: Rocío Ruiz 
Aguilera, de l’Escola de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili, i Raúl Villalba 
Barreira, de la llicenciatura d’Història de l’Art de la URV, provinent d’una beca Sicue de 
la Universitat de Santiago de Compostel·la. 
 
Dos alumnes de batxillerat del Col·legi Lestonnac han realitzat pràctiques en el Museu 
computables per crèdits curriculars: Marta Darder Saigí i Aleix Arnau Pascual. 
 
Núria Serra Medina, fins al juliol del 2006, ha realitzat una estada com a becària en 
pràctiques extracurriculars al Museu d’Art Modern. A més, la senyora Serra ha cobert les 
suplències d’estiu del personal d’atenció al públic. 
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2. Adquisicions 
 
2.1 Donació 
 
El pintor Juan Lomarti ha fet donació de la pintura Filosofía temporal, que ha estat 
registrada amb el NIG 4026. 
 
L’artista Dolors Puigdemont ha fet donació de la instal·lació Finestra d’aigua, registrada 
amb el NIG 4027. 
 
L’artista Ester Ferrando ha fet donació de l’obra De cos absent, registrada amb el NIG 
4028. 
 
L’artista Francesc Roig ha fet donació de l’obra ECO, registrada amb el NIG 4031. 
 
 
2.2 Altes a l’inventari 
 
Procedents de la Biennal d’Art 2006, han estat donades d’alta les obres següents: 
 

 Javier Muro, Summer, NIG 4029. 33è Premi Julio Antonio d’escultura 

 Kribi Heral, Situació-reacció, NIG 4030, 35è Premi Tapiró de pintura 
 

 
Altres: 

 
Ha estat donada d’alta a l’Inventari General la maqueta del Monument a Wagner, de 
Julio Antonio, amb el NIG 4025. 
 
 
 

3. Exposicions 
 
3.1 Sales d’Exposició Temporal  
 
 

 9 de febrer a 12 de març del 2006 
“Juan Lomarti, pintura i escultura” 

 

 16 de març a 23 d’abril del 2006 
Dolors Puigdemont: “Mar Blanca”, instal·lació 

 

 27 d’abril a 25 de juny del 2006 
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Primavera Fotogràfica 2006 
Pep Escoda: “La memòria de l’efímer” 

 

 11 de maig a 25 de juny del 2006 
Ester Ferrando: “De cos absent i altres restes orgàniques” 

  

 7 de juliol a 27 d’agost del 2006 
Biennal d’Art 2006 
33è Premi Julio Antonio d’escultura i 35è Premi Tapiró de pintura 

 

 15 de setembre al 22 d’octubre del 2006 
“Josep Icart (1928-1985)”, exposició antològica de pintura. 

 

 5 d’octubre a 5 de novembre del 2006 
“La Ben Plantada. El Noucentisme 1906-2006” 

 

 26 d’octubre a 3 de desembre del 2006  
Francesc Roig: “ECO”, instal·lació 

 

 9 de novembre del 2006 a 14 de gener del 2007  
Antonio Alcàcer: “Projecte d’arbres” 

 

 14 de desembre del 2006 a 28 de gener del 2007  
Beatrice Bizot: “La ciutat blanca” 

 

 
3.2 Exposició Permanent 
 
El dia 7 d’abril del 2006, amb el títol de “Bronze nu. Julio Antonio, una vida d’escultor”, 
s’inaugurà la primera fase de la nova presentació de la col·lecció permanent; aquesta 
mostra aporta una major dosi de didàctica en la presentació de la col·lecció de Julio 
Antonio, que l’any vinent es farà extensible a la resta de la col·lecció permanent del 
Museu. 
 
3.3 Espai Fotogràfic Permanent 
 

L’Espai Fotogràfic Permanent presenta en aquest moment tres peces procedents del 
fons del Museu, realitzades per artistes contemporanis: Manel Margalef, Àngel 
Pomerol, Empar Cubells i Esteve Casanoves. 

 
3.4 Altres 
 

 Aquest Museu ha produït una nova exposició per al programa d’exposicions 
itinerants que ofereix el SAM. Es tracta de la mostra “El món creatiu de Jesús 
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Moncada”, una exposició realitzada mitjançant plafons sobre l’obra literària 
d’aquest escriptor i els seus paisatges quotidians. 

 

 El conjunt de les exposicions itinerants ha tingut la rotació següent: 
 

o Del 13 de gener al 19 de febrer del 2006. “Obertura”. Pati del Palau de la 
Diputació. Tarragona 

o  Del 13 de gener al 19 de febrer del 2006. “Projectes gràfics”. Pati del 
Palau de la Diputació. Tarragona 

o Del 10 de febrer al 30 de maig del 2006. “El món creatiu de Jesús 
Moncada”. Associació Cultural del País València, exposada a Fraga, 
Ribagorça, Llitera i Matarranya 

o Del 4 d’abril al 4 de maig del 2006. “Lluís M. Saumells”. Cercle Català de 
Madrid 

o Del 3 al 24 d’agost del 2006. “Imatges monàstiques”. Ajuntament dels 
Muntells 

o Del 22 d’agost al 14 de setembre del 2006. “Dones”. Ajuntament 
d’Ulldecona 

o Del 30 d’agost al 25 de setembre del 2006. “El món creatiu de Jesús 
Moncada”. Casa Catalana de Saragossa 

o Del 5 al 26 de setembre del 2006. “Un passeig pel paisatge”. Ajuntament 
de la Sénia 

o Del 26 de setembre al 26 d’octubre del 2006. “Josep M. Jujol a les 
comarques de Tarragona. Una visió de Joan Alberich”. Ajuntament de la 
Sénia 

o Del 26 de setembre al 26 d’octubre del 2006. “Cadàvers exquisits… un 
pretext”. Ajuntament de Mont-roig del Camp 

o De l’11 al 21 de novembre del 2006. “Blanc i negre”, de Josep M. Ribas 
Prous. Ajuntament de Cunit 
 

4. Préstecs/comodats 
 

 Al Museu Diocesà de Barcelona, les obres de Julio Antonio Tàrraco i Venus 
Mediterrània, i Sortint del bany, de Salvador Martorell, per a ésser exposades a la 
mostra “La Ben Plantada. El Noucentisme 1906-2006”, que tingué lloc del juliol al 
desembre del 2006 al Museu Diocesà de Barcelona, Museu d’Art Modern de 
Tarragona i Museo Nicanor Piñole de Gijón. 

 

 A l’Espai Mallorca, de Barcelona, l’obra Cinco exteriores ke cuelgan, de Josep-
Maria Balanyà, per a una perfomance que tingué lloc el dia 4 de maig del 2006.  

 

 A l’Asociación Española de Improvisación, de Madrid, l’obra Cinco exteriores ke 
cuelgan, de Josep-Maria Balanyà, per a una perfomance que tingué lloc el dia 28 
de gener del 2006, en el marc del festival Hurta Cordel. 
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 Al festival City Sonics, de Bèlgica, l’obra Cinco exteriores ke cuelgan, de Josep-
Maria Balanyà, per a una exposició que tingué lloc del 23 de juny al 30 de juliol 
del 2006. 

 

 A l’Ajuntament del Vendrell, una col·lecció de 20 obres de ceràmica i 11 pintures 
de Ramon Carreté, per a ésser exposades a l’exposició monogràfica que es 
realitza sobre aquest autor, del 25 de juliol a l’11 de setembre del 2006, a la Sala 
Portal del Pardo d’aquesta localitat. 

 

 A ”la Caixa”, Faro espiritual, de Julio Antonio, per a l’exposició sobre el pintor 
Anglada Camarasa, al Caixafòrum. 

 

5. Publicacions 
 
5.1 Catàlegs d’exposicions temporals 
 

 Juan Lomartí, amb text d’Antonio Salcedo 
 

 Dolors Puidemont, “Mar blanca”, amb text d’Antonio Salcedo 
 

 Ester Ferrando, “De cos absent i altres restes orgàniques”, amb text d’Àngel 
Pomerol 

 

 Francesc Roig, “ECO”, amb text d’Eduardo Merelo 
 

 Antonio Alcàsser, “Projecte d’arbres”, amb text de Raquel Medina de Vargas 
 

 Beatrice Bizot, “La ciutat blanca”, amb text de Cecília Lobel 
 

 Pep Escoda, “La memòria de l’efímer”, amb text de Francesc Valls-Calçada 
 

 Biennal d’Art 2006, 35è Premi Tapiró de pintura – 33è Premi Tapiró d’escultura, 
amb text de M. Lluïsa Borràs 

 

 Josep Icart 1928-1985, amb text de Raquel Medina 
 
5.2 Col·lecció de llibres d’art Tamarit 
 
S’han publicat el volum XIX, que porta per títol Francesc Gimeno, passió i llibertat, 
amb text de l’historiador i crític Francesc Miralles, i el XX, dedicat al pintor Domènec 
Corbella, amb text del filòleg i primer rector de la URV Joan Martí i Castell. 
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5.3 Altres 
 

 Bronze nu, Julio Antonio una vida d’escultor. Publicació monogràfica entorn 
de l’obra de Julio Antonio que fa especial incidència en el Monument als Herois 
de 1811, en el 75è aniversari de la col·locació a la Rambla de Tarragona. Textos 
de Joan Aregio Navarro, president de la Diputació de Tarragona; de Rosa M. 
Ricomà, directora del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona; de la 
historiadora d’art Josefina Alix; del crític i historiador d’art Antonio Salcedo; de 
l’escriptor Francesc Roig, i de Marisa Suárez, responsable del Servei Pedagògic 
del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 

 

 Josep Icart. Horitzonts/Priorat. Publicació coeditada amb Arola Editors, dins 
del marc de la commemoració del 20è aniversari de la mort del pintor Josep Icart. 
Textos de Joan Aregio Navarro, president de la Diputació de Tarragona; de 
Jerrilynn D. Dodds, i de Francesc Valls-Calçada. 

 
 

6. Centre de Documentació 

 
Igual que en anys anteriors, s’ha incrementat el nombre de catàlegs i documentació 
recollida referent a artistes de les comarques tarragonines i de la resta de l’Estat. 
 
 

7. Arxiu Fotogràfic 
 

7.1 Fons 
 
L’Arxiu Fotogràfic ha incrementat el fons en 1.269 noves entrades; el darrer número 
del registre és el 22471. 

 
7.2 Préstecs Arxiu Fotogràfic 

 

 A l’Institut d’Estudis Vallencs, divuit fotografies del Fons Moragas per il·lustrar la 
publicació L’estiueig al Bosc de Valls que prepara aquesta institució. 

 

 Al Sr. Antoni Jordà, divuit fotografies per il·lustrar la publicació sobre la Història 
de Tarragona de la qual és l’autor. 

 

 A la Sra. Imma Teixell, dues fotografies sobre l’ofici de boter, per tal de ser 
reproduïdes en una publicació monogràfica sobre aquest ofici que publicarà 
l’Ajuntament de Tarragona. 

 

 Al Museu de Valls, una fotografia de Fidel de Moragas i una altra de Pere Català 
Pic, d’obres de Bonifàs. 
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8. Biblioteca Auxiliar 
 

S’ha actualitzat el programa de gestió de la biblioteca (Inmagic) i s’ha ampliat el nombre 
de terminals del programari a cinc. 
 
S’han registrat 732 nous volums i el nombre d’usuaris de la biblioteca ha estat de 91. 
 
 

9. Visites al Museu d’Art Modern 

 
Durant l’any 2006, els visitants que ha generat el Museu d’Art Modern ascendeixen a un 
total de 36.007. 
 

TOTAL DE VISITANTS ANY 2006 36.007 

Exposició permanent 16.393 

Exposició temporal 15.992 

Servei Pedagògic 3.622 

 
 
I els 3.622 usuaris que han format part dels grups atesos pel Servei Pedagògic es 
desglossen segons el quadre següent: 
 

VISITANTS ATESOS PEL DEPARTAMENT PEDAGÒGIC 

Infantil Primària Secundària Batxillerat Universitat Altres 

visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups visit. grups 

1.258 47 1.191 45 685 24 192 9 119 5 177 -- 

 
 
A aquests, cal afegir-hi les visites generades per les Exposicions Itinerants als Municipis, 
que ascendeixen a aproximadament 1.800. 
 
La Diputació de Tarragona ha mantingut els convenis de col·laboració, signats l’any 
1996, amb Port Aventura i l’Ajuntament de Tarragona, per tal d’ampliar la difusió del 
Museu d’Art Modern i facilitar-hi la visita. A més, forma part de la iniciativa del “Passi 
Tarragoní”, promoguda per l’Ajuntament de Tarragona, i de la targeta de difusió turística 
Tarragona Card, promoguda pel Patronat Municipal de Turisme de Tarragona. 
 
 

10. Activitats a la sala d’actes 
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 18 de gener del 2006. Presentació del llibre Jaume Solé. L’omnipresència de 
l’home, del Dr. Antonio Salcedo Miliani. 

 

 9 de febrer del 2006. Conferència sobre matèria educativa, amb la participació 
dels senyors Francesc Colomé, director de Planificació del Departament 
d’Educació de la Generalitat; Josep Fèlix Ballesteros, president del Grup 
Socialista de la Diputació de Tarragona, i Carles Cepero, regidor de l’Ajuntament 
de Tarragona. 

 

 16 de febrer del 2006. Presentació del llibre Los papeles de Tarradellas, de 
Josep Sánchez Cervelló, a càrrec del periodista i escriptor Antoni Coll. 

 

 1 de març del 2006. Presentació del llibre sobre Francesc Gimeno, de Francesc 
Miralles, vol. XIX de la col·lecció de llibres d’art Tamarit. 

 

 3 de març del 2006. Presentació del llibre Raïms i ferments, de Josep Lluís 
Burguera Sarró. 

 

 6 de març del 2006. Concurs oposició de caràcter intern del Cos de Policia de la 
Generalitat Mossos d’Esquadra. 

 

 7 de març del 2006. Xerrada amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 
organitzada per la Secretaria de la Dona d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

 

 8 de març del 2006. Conferència amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, 
organitzada per la Unió General de Treballadors. 

 

 14 de març del 2006. Presentació de l’avantprojecte de la Llei del Sistema de 
Policia de Catalunya. A càrrec de l’entitat UGT-SAP. 

 

 18 de març del 2006. Presentació de l’opuscle de Setmana Santa de l’Associació 
La Salle. 

 

 23 de març del 2006. Presentació del llibre Memòria de tu i de mi, de Montserrat 
Abelló. 

 

 28 de març del 2006. Conferència: “Conseqüències de l’emigració en els països 
d’origen”, organitzada per la Fundación Internacional de Solidaridad de la 
Compañía de María. 

 

 30 de març del 2006. Conferència: “Sociedad del bienestar y criterios educativos. 
Pros y contras. Interacción de los familiares más próximos: ej. los abuelos”, 
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organitzada per l’AMPA de les escoles bressol Baobab. 
 

 6 d’abril del 2006. Acte commemoratiu del 75è aniversari de la II República, 
organitzat pel PSC. 

 

 20 d’abril del 2006. Conferència informativa sobre el camp de la diabetis. 
 

 22 d’abril del 2006. Presentació del llibre Paraules de Guerra. Tarragona als 
Papers de Salamanca, publicat per Arola Editors. 

 

 26 d’abril del 2006. III Jornades Didàctica sobre Pedagogia de l’Art Contemporani 
i els Museus. Organitzades pel Museu d’Art Modern amb la col·laboració de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 

 3 de maig del 2006. III Jornades Didàctica sobre Pedagogia de l’Art 
Contemporani i els Museus. Organitzades pel Museu d’Art Modern amb la 
col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 6 de maig del 2006. Conferència commemorativa del 150è aniversari del 
naixement de Sigmund Freud, organitzada per l’Associació Espanyola de 
Psicoanàlisi del Camp Lacanià. 

 

 18 de maig del 2006. Presentació del catàleg de l’exposició “La memòria de 
l’efímer”, de Pep Escoda, dins del marc de Foto Tarragona Primavera 2006. La 
presentació va anar a càrrec de l’artista Josep M. Rosselló. 

 

 26 de maig del 2006. Presentació del llibre Memoria [amarga] de mí, de Ramón 
García Mateos, editat per Silva Editorial. 

 

 1 de juny del 2006. Conferència: “100 anys d’història: la irradiació”, a càrrec del 
Dr. Lluís Delclòs, organitzada pel Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona. 
 

 8 de juny del 2006. Presentació del llibre Planys de figuera blanca, de Josep 
Gironès Descarrega. 

 

 Del 28 al 30 de juny del 2006. Curs: Bases Neuronals del Comportament. 
Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 Del 3 al 7 de juliol del 2006. Curs: Respostes Científiques a un Món Complex. 
Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 7 de juliol del 2006. Inauguració de l’exposició d’obres seleccionades de la 
Biennal d’Art 2006 de la Diputació de Tarragona. 
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 18 de juliol del 2006. Presentació del llibre El manual del príncipe, organitzada pel 
Grup Municipal Socialista. 

 

 26 de juliol del 2006. Conferència de la ministra Cristina Narbona, organitzada pel 
Grup Municipal Socialista. 

 

 9 de setembre del 2006. Presentació dels Quaderns Didàctics per al curs 2005-
2006 del Museu d’Art Modern a les escoles de la demarcació de Tarragona. 

 

 15 de setembre del 2006. Inauguració de l’exposició antològica dedicada al pintor 
Josep Icart. Acte presidit pel Sr. Joan Aregio Navarro, president de la Diputació 
de Tarragona. 

 

 5 d’octubre del 2006. Inauguració de l’exposició “La Ben Planada. El 
Noucentisme 1906-2006”. Acte presidit pel Sr. Joan Aregio Navarro, president de 
la Diputació de Tarragona. 

 

 6 d’octubre del 2006. Presentació del llibre del Sr. Joan Ridao sobre el procés de 
l’Estatut. 

 

 7 d’octubre del 2006. Conferència de l’Associació Mobbing NO! 
 

 10 d’octubre del 2006. Conferència: “Passat, present i futur de la Internet 
catalana”. 

 

 18 d’octubre del 2006. Conferència: “La Isabel Llorach noucentista i l’època 
daurada de la burgesia catalana”, a càrrec del besnét de la Ben Plantada, F. 
Xavier Baladia de Ferrater. 

 

 20 d’octubre del 2006. Conferència-col·loqui sobre educació, a càrrec dels Srs. 
Joan Manuel del Pozo, conseller d’Educació, i Xavier Sabaté, conseller de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 

 24 d’octubre del 2006. Presentació del llibre Los muertos no van al cine, de Juan 
López Carrillo. 

 

 27 d’octubre del 2006. Conferència-exposició sobre polipoesia, poesia 
experimental i videopoesia, a càrrec de les associacions Tren-K i Ariadna. 

 

 7 de novembre del 2006. Conferència-inauguració de curs de l’Ateneu Acàcia, a 
càrrec del professor Joan Francesc Pont, director de l’Escola d’Empresarials de 
la Universitat de Barcelona. 
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 17 de novembre del 2007. Presentació del llibre Enric Adserà Riba. La inquietud 
de l’artista, a càrrec del periodista i escriptor Joan Rendé. 

 

 22 de novembre del 2007. Col·loqui: “Difusió i testimoni de la creació artística”, 
amb motiu de la presentació de la revista Artiga. 

 

 10 i 25 de novembre del 2006. Tardor Literària: “Recuperem la paraula amb… 
Joan Puig i Ferrater”. 

 

 27 de novembre del 2006. Conferència inaugural del Seminari Puig i Ferrater, 
organitzat per l’Ajuntament de Tarragona i el Departament de Filologia Catalana 
de la Universitat Rovira i Virgili, a càrrec de Guillem-Jordi Graells. 

 

 28 de novembre del 2006. Conferències de Xavier Rius i Dari Escandell, i 
presentació del llibre El Modernisme literari a Tarragona, dins del marc del 
Seminari Puig i Ferrater. 

 

 29 de novembre del 2006. Conferències de Margarida Aritzeta i Margarida 
Casacuberta, dins del marc del Seminari Puig i Ferrater. 

 

 30 de novembre del 2006. Conferència de Jordi Ginebra i Maite Domingo, i taula 
rodona amb Josep Bargalló, Josep A. Baixeras i Ramon Simó, dins del marc del 
Seminari Puig i Ferrater. 

 

 15 de desembre del 2006. Presentació del llibre de Joan M. Pujals Seqüències 
d’art, a càrrec del crític i historiador de l’art Daniel Giralt-Miracle. 
 

 

11. Altres 
 
La directora del Museu ha estat convidada a formar part del Consell Assessor de la 
Candidatura a la Capital Europea de la Cultura Tarragona 2016 per l’Ajuntament de 
Tarragona. 
 
La directora del Museu ha estat convidada a formar part de la Taula d’Arts Visuals per a 
l’elaboració del Pla Cultural de Tarragona. 
 
La directora del Museu ha participat com a jurat en la IV Biennal de Dibuix del Col·legi 
de Farmacèutics de Tarragona. 
 
La directora del Museu ha participat com a jurat en el Premi de Pintura del Col·legi de 
Metges de Tarragona. 
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La directora del Museu ha participat com a jurat en el Premi de Pintura de l’Ajuntament 
de Cambrils. 
 
La directora del Museu ha participat com a jurat en el Premi Tarragonès de Creació 
Lucius Anneus Florus, convocat pel Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
La cap d’Unitat de Documentació i Difusió Pedagògica del Museu ha participat en les 
XIV Jornadas DEAC de España, celebrat a Gran Canària, amb la comunicació “Julio 
Antonio, escultor. Cohesionador de públicos”. 


