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Premsa  MAMT  
2018 
 
Redacció, “Apelꞏles Fenosa. Entre París el Vendrell. Una nueva y cuidada novedad 
bibliográfica de Viena Edicions (Barcelona) con coedición con la Diputación de 
Tarragona (Museo de Arte Moderno), dentro de la Colección Tamarit (núm. 39), nos 
referimos a “Apelꞏles Fenosa. Entre París y el Vendrell”, del que son autores Josep 
Miquel García y Jean-Marie del Moral. Libro monográfico dedicado a la vida y la obra 
de este artista (Barcelona, 1899 - París, 1988) que se dedicó esencialmente a la 
escultura y también al dibujo, desde la Fundación que lleva su nombre y ubicada en 
la casa que tuvo en la población del Vendrell (Tarragona), se promueven actividades 
y publicaciones para reivindicar su figura y obra; los dos autores se complementan 
muy bien en la elaboración del libro, por una parte la historia del arte y por otra las 
excelentes imágenes que lo ilustran, resultando un libro lleno de intereses y 
significados: la biografía, su trayectoria, las relaciones con Cataluña y el Vendrell, la 
época, los documentos, las fotografías, la fundación etc., así tenemos que se 
encuentra estructurado en cuatro amplios capítulos: -Apelꞏles Fenosa. Entre París i 
el Vendrell, reivindicación de su obra por parte de diferentes artistas, quizás el más 
importante fue Picasso que fue un destacado coleccionista de su obra e incluso 
realizó obras con la influencia de Fenosa, otros artistas que se interesaron por su 
obra fueron Youla Chapoval, Izis, Louis Lille, Robert Pikelny, Jean Pougny, Sus 
galeristas: André Level, Zborowski, los Maragall de la Sala Parés de Barcelona, 
Jacques Dubourg, Los Gaspar de la Sala Gaspar de Barcelona, Los coleccionistas: 
Jacques Guérin, la Familia d’Albis, Jean Marais, Irving Davis, Coco Chanel, Jean 
Cocteau, la Família March, Fortuna Crítica, los diversos columnista que escribieron 
sobre su obra en los medios escritos: Alexandre Cirici Pellicer, Joan Perucho, Josep 
Corredor-Matheos, Los Poetas fueron los que más dieron importancia y valor a la 
obra de Fenosa, César Vallejo Tristán Tzara, Francis Ponge, Salvador Espriu, 
Fenosa contemporáneo de Giacometti, Moore y Richier, El Japón, la influencia de 
este país sobre su obra, donde expuso en 1966 en la galería Takashimaya de 
Toquio, La casa del Portal del Pardo, inmueble que compró en la población de El 
Vendrell, donde pasó largas temporadas y actual sede de la Fundación; -Apelꞏles 
Fenosa. Su mundo en imágenes, un reportaje fotográfico vivencial del artista; -Vida 
de Fenosa, se documenta cronológicamente la vida y trayectoria; -Palabras para su 
esposa, se llamaba Nicole, pero adoptó el nombre artístico de Florencia; -Los 
Buriles: realizados por Nicole Florencia, Maneras negras, A catalan Cookery book, 
libro ilustrado por Nicole. En palabras de Josep Poblet Presidente de la Diputación 
“...Este es un trabajo recomendable y muy interesante , con carácter permanente, y 
a la vez conmemorativo ya que en el 2018 se cumplirán los treinta años de la 
defunción del escultor Fenosa, en París, la primavera del 1988, poco antes de recibir 
la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya (1982), la Légion d’Honneur del 
Gobierno de Francia (1983) y la Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona (1987). 
Este volumen será, pues, un instrumento magnífico para proyectar su vida  y obra, 
sobre todo en el marco del Vendrell, de la Fundación Apelꞏles Fenosa  y de la 
evolución cultural y artística de Cataluña dentro de la Europa contemporánea.” 
http://infoenpunto.com/not/21966/apel-les-fenosa-entre-paris-y-el-vendrell/ 
7/01/2018 11:01 
 
Redacció, “La Diputació homenatja l’escultor Apelꞏles Fenosa amb un llibre. 
Es tracta de l’obra: “Apelꞏles Fenosa. Entre París i el Vendrell’ 
La Diputació de Tarragona homenatja l’escultor Apelꞏles Fenosa amb un llibre editat 
conjuntament amb Viena Edicions per commemorar els 30 anys de la mort de 
l’artista, molt vinculat al Vendrell (Baix Penedès). Apelꞏles Fenosa. Entre París i el 
Vendrell és obra de Josep Miquel García i Jean Marie del Moral, que han investigat 
la vida i obra de l’artista (Barcelona, 1899ꞏ París, 1988) que va tenir una casa al 
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Vendrell. En el llibre abunden les imatges que ilꞏlustren la biografia, trajectòria i obra 
de l’artista, amb profusió de documents i fotografies que ajuden a comprendre la 
figura d’Apelꞏles Fenosa, admirat per genis com Picasso o Coco Chanel, amb qui es 
va relacionar. Altres artistes que es van interessar per la seva obra van ser Youla 
Chapoval, Izis, Louis Lille, Robert Pikelny o Jean Pougny i els poetes César Vallejo 
Tristán Tzara, Francis Ponge o Salvador Espriu. El nom d’Apelꞏles Fenosa està 
íntimament vinculat a la vila del Vendrell, ja que l’any 1958 l’artista va comprar la 
casa del Portal del Pardo, on Fenosa i la seva esposa estiuejaren al Vendrell. Al jardí 
de la casa van muntar un taller. La casa que l’artista va comprar a lciutat del Vendrell 
allotja ara la Fundació Apelꞏles Fenosa, focus d’activitats per divulgar la seva obra.El 
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, assenyala que «aquest volum 
serà un instrument magnífic per projectar Fenosa i l’evolució cultural i artística de 
Catalunya dins de l’Europa contemporània»” 
Diari Més, 9 gener de 2018 (p. 06) 
 
Ramón Ribera, “Jaume Mercadé (1889-1967). A la búsqueda de un arte total. Un 
nueva y cuidada publicación (con excelentes ilustraciones) dentro de la Colección 
Tamarit (número 38) coeditado por Viena Edicions (Barcelona) y la Diputación de 
Tarragona, nos referimos a “Jaume Mercadé (1889-1967). A la búsqueda de un arte 
total”, del que es autor el historiador del arte Daniel Giralt-Miracle. Libro monográfico 
dedicado a la vida y trayectoria del polifacético artista vallense Jaume Mercadé 
Queralt (Valls. Tarragona 1889 – Barcelona, 1967); así tenemos que se encuentra 
estructurado en diversos y amplios capítulos: -Apunte biográfico: inicia sus estudios 
artísticos en la Escuela del gremio de Joyeros de Barcelona, iniciando su 
aprendizaje con los orfebres Sunyer, también estudió en la Academia del pintor 
Francesc d’A. Galí, hizo una breve estancia en París, en 1916 se instala en 
Barcelona donde abre taller y donde se introduce en emergente ambiente artístico, 
también estuvo en Alemania, Roma, Florencia, París donde acudía asiduamente, 
tuvo éxito tanto en sus composiciones pictóricas, como en sus trabajos de joyería; -
Trayectoria, donde se analiza detalladamente su camino profesional, las diferentes 
etapas, temáticas, destacando los paisajes, obteniendo distintos premios por sus 
obras; -Temáticas recurrentes: el paisajismo haciendo una obra muy personal, 
homenaje a la ciudad, especialmente Barcelona, Divagaciones sobre los signos del 
Zodíaco, El desnudo y el retrato, no son su especialidad pero los conreó en toda su 
trayectoria; -La viva emoción del paisaje y el bosque de Valls, el campo de 
Tarragona estuvo muy presente en su obra; -Orfebre, inicialmente sus creaciones 
marcada por el novecentismo que poco a poco fue dejando, hacia exposiciones 
individuales con sus joyas, Los años esenciales: 1917, donde hace su primera 
exposición, 1925, participa en diversos certámenes donde obtiene prestigio y 
reconocimiento, 1929, 1932 se publica la primera monografía dedicada a su 
orfebrería, 1955, participa en la II Bienal Hispano-Americana de Arte celebrada en 
Barcelona, “Mutatis Mutandis” la evolución de su joyería, también diseñó otro tipo de 
objetos como candelabros, relojes, cubertería, piezas de mesa como fruteros, 
bandejas, vinagreras, objetos religiosos; -El legado de su orfebrería en la Agrupación 
Orfebres FAD; Finalmente encontramos la Biografía cronológica de su vida y 
trayectoria; Bibliografía ordenada por monografías, artículos en la prensa, artículos 
en catálogos, obras generales, Exposiciones, Obra en museos y Premios que 
obtuvo. En palabras del autor “....Mercadé era una persona que entendía su tiempo, 
moderna; un ciudadano consciente que vivía el fin de una época y el inicio de otra, y 
su aportación para mí tiene paralelismos con las de William Morris y Ruskin en la 
Inglaterra de finales del siglo XIX, la Bauhaus en Alemania del inicio del siglo XX y 
las vanguardias centroeuropeas de esos mismos años, porque, como ellos, pensaba 
que no se tienen que hacer distinciones entre las grandes artes y las pequeñas 
artes, entre la arquitectura, la pintura y la escultura y las artes y oficios, y de hecho, 
él mismo prescindió de estas fronteras y transitó de un campo a otro sin reservas y 
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con conocimiento de causa. Vale decir que también tuvo suerte, porque tanto el 
ambiente familiar como en el educativo encontró buenos consejeros que fueron 
decisivos en su orientación profesional y estética...”. 
http://infoenpunto.com/not/22005/jaume-mercade-1889-1967-a-la-busqueda-de-
un-arte-total/ 14/01/2018 12:51 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona acull una exposició 
de Bigas Luna. El cineasta va conrear el dibuix, la pintura, la performance, la 
fotografia o les instalꞏlacions El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
acull a partir de demà una exposició del desaparegut director de cinema Bigas Luna. 
La mostra porta per títol 'El otro Bigas Luna (la seducción de lo tangible)'. Ha estat 
comissariada per Raquel Medina i repassa les altres pràctiques artístiques que el 
cineasta Bigas Luna va conrear al llarg de la seva vida, com el dibuix, la pintura, la 
performance, la fotografia o les instalꞏlacions.  Les obres que s'exposen al MAMT 
han estat cedides per la vídua de l'autor, Celia Orós. Bigas Luna va néixer a 
Barcelona, però el seu pare era de Valls. A finals dels anys 80 es va establir en una 
masia de la Riera de Gaià, i regentava una botiga de productes ecològics a 
Torredembarra, on comercialitzava els vins que el mateix produïa. Bigas Luna 
sempre havia confessat el seu amor per les nostres comarques, i havia dit que el 
seu paisatge és el de Tarragona.L’exposició serà inaugurada aquest dijous, 25 de 
gener a les set de la tarda al carrer de Santa Anna, 8 de Tarragona. 
http://www.ona-latorre.cat 25/1/2017 14:50h 
 
Redacció, “Exposició al MAMT del cineasta Bigas Luna. Fotografies, dibuixos, 
pintures, instalꞏlacions, performances i altres  obres artístiques realitzades per Bigas 
luna al llarg de la seva vida donen forma i contingut a l’exposició “El otro Bigas luna. 
la seducción de lo tangible”, que ahir, dijous, al vespre es va inaugurar al Museu 
d’art Modern de la Diputació de tarragona (MaMt). la mostra, comissariada per 
raquel Medina i amb obre cedides per la vídua del cineasta, celia Orós, posa al 
descobert les múltiples facetes creatives de Bigas luna, inspirades en el sexe, la 
gastronomia, l’espiritualitat o la natura. “El otro Bigas luna. la seducción de lo 
tangible” es pot visitar de franc fins al 15 d’abril (http://www.dipta.cat/mamt). a banda 
de les obres exposades MaMt, al carrer de Santa anna, 8, de tarragona, la mostra 
també s’estén al tinglado 1del Port de tarragona, al Moll de costa, a partir de demà, 
26 de gener, i fins al 15 d’abril. 
El Vallenc  26 de gener del 2018 (Pàg. 27) 
 
Redacció, “La faceta artística més desconeguda de Bigas Luna al MAMT. Dibuixos, 
fotografies o performances cedides per la seva vídua donen forma i contingut a la 
mostra ‘El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible’Fotografies, dibuixos, 
pintures, instalꞏlacions, performances i altres obres artístiques realitzades per Bigas 
Luna al llarg de la seva vida donen forma i contingut a l’exposició ‘El otro Bigas 
Luna. La seducción de lo tangible’, que aquest dijous al vespre s’ha inaugurat al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra, comissariada 
per Raquel Medina i amb obres cedides per la vídua del cineasta, Celia Orós, posa 
al descobert les múltiples facetes creatives de Bigas Luna, inspirades en el sexe, la 
gastronomia, l’espiritualitat o la natura.‘El otro Bigas Luna. La seducción de lo 
tangible’ es pot visitar de franc fins al 15 d’abril (www.dipta.cat/mamt). A banda de 
les obres exposades al MAMT, al carrer de Santa Anna, 8, de Tarragona, la mostra 
també s’estén al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll de Costa, a partir del 
divendres 26 de gener i també fins al 15 d’abril. La inauguració de l’exposició ha 
aplegat nombroses persones aquest dijous al vespre al MAMT, en un acte amb la 
participació de la vídua de Bigas Luna; de la comissària de la mostra; de la directora 
del museu, Rosa M. Ricomà, i de la diputada de la Diputació de Tarragona Imma 
Costa, en representació del president de la Diputació. També hi han assistit 
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representants institucionals de municipis del Camp de Tarragona, un territori on el 
cineasta estava molt arrelat. A part que residia a la Riera de Gaià, va rodar algunes 
de les seves pelꞏlícules a les comarques tarragonines. Per exemple, La teta i la 
lluna es va rodar a Creixell, Reus, Torredembarra, Valls i Tarragona, i Yo soy la 
Juani, a Tarragona, Torredembarra i Reus. Bigas Luna (Barcelona, 1946 – la Riera 
de Gaià, 2013) va ser un dels noms destacats del cinema català i estatal, amb 
produccions multipremiades, algunes en festivals internacionals, i èxits de taquilla. 
Va ser autor de gairebé tots els guions (de vegades en colꞏlaboració) de la vintena 
de pelꞏlícules que va realitzar, algunes de les quals basades en novelꞏles. Poc abans 
de morir havia iniciat el rodatge de Segon origen, adaptació al cinema  de la novelꞏla 
de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del segon origen. 
http://actualtarragona.cat/faceta-artistica-mes-desconeguda-bigas-luna-mamt/  
25 /gener/2017 12:45 
 
Redacció, “Fotografies, dibuixos, pintures, instalꞏlacions, performances i altres obres 
artístiques realitzades per Bigas Luna al llarg de la seva vida donen forma i contingut 
a l'exposició "El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible", que es pot veure al 
Museu d'Art Modern de la DiputaciódeTarragona(MAMT). La mostra, comissariada 
per Raquel Medina i amb obres cedides per la vídua del cineasta, Celia Orós, posa 
al descobert les múltiples facetes creatives de Bigas Luna, inspirades en el sexe,la 
gastronomia, l'espiritualitat o lanatura. 
Aquesta exposició es pot visitar de franc fins al 15 d'abril. A banda de les obres 
exposades al MAMT, al carrer de Santa Anna, 8, de Tarragona, la mostra també 
s'estén al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll de Costa, a partir del divendres 
26 de gener i també fins al 15 d'abril. El Camp de Tarragona és un territori on el 
cineasta estava molt arrelat. A part que residia a la Riera de Gaià, va rodar algunes 
de les seves pelꞏlícules a les comarques tarragonines. Per exemple, "La teta i la 
lluna" es va rodar a Creixell, Reus, Torredembarra, Valls i Tarragona, i "Yo soy la 
Juani", a Tarragona, Torredembarra i Reus. 
Bigas Luna (Barcelona, 1946 - la Riera de Gaià, 2013) va ser un dels noms 
destacats del cinema català i estatal, amb produccions multipremiades, algunes en 
festivals internacionals, i èxits de taquilla. Va ser autor de gairebé tots els guions (de 
vegades en colꞏlaboració) de la vintena de pelꞏlícules que va realitzar, algunes de les 
quals basades en novelꞏles. Poc abans de morir havia iniciat el rodatge de "Segon 
origen", adaptació al cinema de la novelꞏla de Manuel de Pedrolo "Mecanoscrit del 
segon origen". 
www.nacioDigital.cat  29/1/2017 14:25 
 
 
Redacció, “Una exposició al MAMT posa al descobert la faceta artística més 
desconeguda del cineasta Bigas Luna 
Dibuixos, fotografies o performances cedides per la seva vídua s'inclouen a la 
mostra 'El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible', que es pot visitar fins al 15 
d'abril al Museu d'Art Modern de la Diputació.  
Fotografies, dibuixos, pintures, instalꞏlacions, performances i altres obres artístiques 
realitzades per Bigas Luna al llarg de la seva vida donen forma i contingut a 
l'exposició "El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible", que es pot veure al 
Museu d'Art Modern de la DiputaciódeTarragona(MAMT). La mostra, comissariada 
per Raquel Medina i amb obres cedides per la vídua del cineasta, Celia Orós, posa 
al descobert les múltiples facetes creatives de Bigas Luna, inspirades en el sexe,la 
gastronomia, l'espiritualitat o la natura. 
Aquesta exposició es pot visitar de franc fins al 15 d'abril. A banda de les obres 
exposades al MAMT, al carrer de Santa Anna, 8, de Tarragona, la mostra també 
s'estén al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll de Costa, a partir del divendres 
26 de gener i també fins al 15 d'abril. El Camp de Tarragona és un territori on el 
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cineasta estava molt arrelat. A part que residia a la Riera de Gaià, va rodar algunes 
de les seves pelꞏlícules a les comarques tarragonines. Per exemple, "La teta i la 
lluna" es va rodar a Creixell, Reus, Torredembarra, Valls i Tarragona, i "Yo soy la 
Juani", a Tarragona, Torredembarra i Reus. 
Bigas Luna (Barcelona, 1946 - la Riera de Gaià, 2013) va ser un dels noms 
destacats del cinema català i estatal, amb produccions multipremiades, algunes en 
festivals internacionals, i èxits de taquilla. Va ser autor de gairebé tots els guions (de 
vegades en colꞏlaboració) de la vintena de pelꞏlícules que va realitzar, algunes de les 
quals basades en novelꞏles. Poc abans de morir havia iniciat el rodatge de "Segon 
origen", adaptació al cinema de la novelꞏla de Manuel de Pedrolo "Mecanoscrit del 
segon origen". 
www.Infocamp.cat  29/1/2017 14:32 
 
 
Redacció, “Una exposició al MAMT posa al descobert la feceta artística més 
desconeguda del cineasta Bigas Luna. Fotografies, dibuixos, pintures, instalꞏlacions, 
performances i altres obres artístiques realitzades per Bigas Luna al llarg de la seva 
vida donen forma i contingut a una exposició instalꞏlada al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona. La mostra, comissariada per Raquel Medina i amb obres 
cedides per la vídua del cineasta, Celia Orós, posa al descobert les múltiples facetes 
creatives de Bigas Luna, inspirades en el sexe, la gastronomia, l'espiritualitat o la 
natura. 'El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible' es pot visitar de franc fins al 
15 d'abril. A banda de les obres exposades al MAMT, al carrer de Santa Anna, la 
mostra també s'estén al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll de Costa, a partir 
del divendres 26 de gener i també fins al 15 d'abril. Bigas Luna, que va néixer a 
Barcelona l’any 1946 i va morir a la Riera de Gaià al 2013, va ser un dels noms 
destacats del cinema català i estatal, amb produccions multipremiades, algunes en 
festivals internacionals, i èxits de taquilla. Va ser autor de gairebé tots els guions (de 
vegades en colꞏlaboració) de la vintena de pelꞏlícules que va realitzar, algunes de les 
quals basades en novelꞏles. Poc abans de morir havia iniciat el rodatge de Segon 
origen, adaptació al cinema de la novelꞏla de Manuel de Pedrolo Mecanoscrit del 
segon origen. Publicat el: 26/01/2018 per Tarragona Ràdio  
 
Cristina Serret, “El cineasta Bigas Luna (Barcelona, 1946-la Riera de Gaià, 2013) va 
rodar  
prop d’una vintena de pelꞏlícules, amb títols tan recordats com Jamón, jamón o La 
teta i la lluna. Però Bigas Luna tenia una extensa faceta creativa que va cultivar amb 
profusió que, per al gran públic, va passar força desapercebuda. Des del 26 de 
gener la ciutat de Tarragona acull una extensa exposició de tot aquest treball. Es 
tracta de El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible, que aplega fotografies, 
dibuixos, pintures instalꞏlacions, performancesi altres obres artístiques realitzades 
per Bigas Luna al llarg de la seva vida, i que són fruit d’una activitat intensa i que 
reflecteix el seu famós imaginari.  La mostra s’ha desdoblat en dos espais. D’una 
banda, al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), s’hi exposen 
els treballs de petit format, mentre que al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll 
de Costa, s’hi poden veure les obres de grans dimensions. Tot plegat suposa 
l’exposició d’un centenar d’obres que ens acosten a lfigura d’un Bigas Luna en la 
seva dimensió personal i creativa. El sexe, l’espiritualitat i la natura centren el seu 
treball, que beu de diferents llenguatges creatius i que ens mostren  un Bigas Luna 
franc, inspirat i apassionat. Així, al Tinglado 1, el públic hi pot contemplar per 
exemple la sèrie d’imatges eròtiques. A fior di pelle, així com les sèries Llavors i 
Microcosmos. Lones envellides sobre la terra i antics guions esdevenen llenços 
aquest Bigas Luna més desconegut es desvetlla.  Al MAMT, per la seva banda, hom 
hi pot contemplar les peces de tamany més petit, entre les quals sèries com Anfang. 
Aquí el cineasta empra papers envellits, antics guions de les seves pelꞏlícules i notes 
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manuscrites, en ocasions embastant les peces amb agulles. Les obres de la mostra 
han estat cedides per la vídua del cineasta, Celia Orós, mentre que l’exposició ha 
estat comissariada per Raquel Medina. Celia Orós va assistir a la inauguració de 
l’exposició, que es va celebrar el passat 25 de gener, i que va comptar amb 
representants de municipis del Camp de Tarragona, un territori al qual el cineasta 
estava fortament arrelat. Als anys setanta, i arran de la seva amistat amb Bartolozzi, 
Bigas Luna va comprar una antiga masia a la Riera de Gaià que va acabar convertint 
en el seu estudi. L’any 2005 hi va establir la seva residencia definitiva. El cineasta 
també va escollir diversos escenaris de les nostres comarques per als seus 
rodatges. És el cas de La teta i la lluna, que es va rodar a Creixell, Reus, 
Torredembarra, Valls i Tarragona, i Yo soy la Juani, amb escenes a Tarragona, 
Torredembarra i Reus. L’exposició mostra també algunes pinzellades d’aquesta 
faceta, amb una presència destacada d’imatges i anotacions de la pelꞏlícula Jamón, 
Jamón.El «otro» Bigas Luna. La seducción de lo tangible es pot visitar fins al 15 
d’abril, l’entrada a tots dos espais és gratuita”. 
Diarimés 31 de gener de 2018 (p. 24) 
 
Redacció, “Bigas Luna, al Museu d’art Modern. Dibuixos, fotografies o 
‘performances’ cedides per la seva vídua donen forma i contingut a la mostra “El otro 
Bigas Luna. la seducción de ltangible”. Fotografies, dibuixos, pintures, instalꞏlacions, 
performances i altres obres artístique realitzades per Bigas Luna al llarg de la seva 
vida donen forma i contingut a l’exposició “El otro Bigas Luna. La seducción de lo 
tangible”, que es pot veure al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). La mostra, comissariada per Raquel Medina i amb obres cedides per la 
vídua del cineasta, Celia Orós, posa al descobert les múltiples facetes creatives de 
Bigas Luna, inspirades en el sexe, la gastronomia, l’espiritualitat o la natura.“El otro 
Bigas Luna. La seducción de lo tangible” es pot visitar de franc fins al 15 d’abril. A 
banda de les obres exposades al MAMT, al carrer de Santa Anna, 8, de Tarragona, 
la mostra també s’estén al Tinglado 1 del Port de Tarragona, al Moll de Costa, també 
fins al 15 d’abril. La inauguració de l’exposició va aplegar nombroses persones al 
MAMT, en un acte amb la participació de la vídua de Bigas Luna; de la comissària 
de la mostra; de la directora del museu, Rosa M. Ricomà, i de la diputada de la 
Diputació de Tarragona Imma Costa, en representació del president de la Diputació. 
També hi van assistir representants institucionals de municipis del Camp de 
Tarragona, un territori on el cineasta estava molt arrelat. A part que residia a la Riera 
de Gaià, va rodar algunes de les seves pelꞏlícules a les comarques tarragonines. Per 
exemple, La teta i la lluna es va rodar a Crei-xell, Reus, Torredembarra, Valls i 
Tarragona, i  Yo soy la Juani, a Tarragona, Torredembarra i Reus. Bigas Luna 
(Barcelona, 1946 - la Riera de Gaià, 2013) va ser un dels noms destacats del cinema 
català i estatal, amb produccions multipremiades, algunes en festivals internacionals, 
i èxits de taquilla. Va ser autor de gairebé tots els guions (de vegades en 
colꞏlaboració) de la vintena de pelꞏlícules que va realitzar, algunes de les quals 
basades en novelꞏles. Poc abans de morir havia iniciat el rodatge de Segon origen, 
adaptació al cinema de la novelꞏla de Manuel de Pedrolo  Mecanoscrit del segon 
origen.” 
El Vallenc 1 de febrer del 2018 (p. 37) 
 
Anunci, El “otro” Bigas Luna. La seducción de los tangible  
Del 25 de gener al 15 d’abril de 2018 al Museu d’art Modern de Tarragona. 
Bonart Núm. 181 febrer, març, abril 2018 (p.018) 
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Conxita Oliver, “L’altra cara de Bigas Luna. Museu d’Art Modern de Tarragona. 25 de 
gener al 15 d’abril del 2018. “Més que un director de cinema, em considero un 
artista”. Aquesta afirmació correspon a Bigas Luna (Barcelona, 1946-La Riera, 
Tarragona, 2013), l’incansable i inquiet creador multidisciplinari i transgressor de 
llenguatges. Com a director va rodar el seu primer llargmetratge el 1976, Tatuaje, 
primera aventura de Pepe Carvalho; va regellir Espanya a Jamón, jamón (1992), 
l’erotisme el traduí en clau mística a La teta y la luna (1994) i va referir-se al 
maltractament de la dona a Bambola (1996). Pelꞏlícules inoblidables, entre moltes 
d’altres, d’un autor que, al llarg de la seva trajectòria, cultivà, amés, diferents 
practiques artístiques (performance, fotografia, instalꞏlació, dibuix, pintura...), 
disciplines amb les quals es mostrava igualment brollador, iconoclasta i 
provocador...”Cinc anys després de la seva mort, aquesta obra alternativa i 
desconeguda, transversal i multidisciplinària es presenta en l’exposició d’homenatge 
itinerant El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible, i en el llibre que s’ha 
publicat amb el mateix títol (Ediciones Invisibles), que ens descobreix un autèntic 
retrat autobiogràfic del personatge. Un recorregut per més d’un centenar d’obres 
seleccionades per la seva comissària, Raquel Medina, que s’inicia als anys setanta 
quan, del món de l’arquitectura i el disseny, passa al d’actiu artista conceptual. 
Després del seu pas pel Mupam de Màlaga i el Iaacc Pablo Serrano de Saragossa, 
ara arriba a Tarragona la seva versió més àmplia a la doble seu del Museu d’Art 
Modern i al Tinglado 1. A cap altre lloc va establir tants i profunds lligams el cineasta 
barceloní com a les comarques tarragonines, on des dels anys 70 tingué un estudi a 
la Riera de Gaià i on el 2005 establí definitivament la seva residència, el taller i un 
hort; condicions que propiciaren la seva vinculació a la natura, la terra i el temps, que 
foren determinants en la darrera etapa de la seva obra plàstica. El seu llegat és de 
milers d’obres realitzades en sèries, la gran majoria totalment inèdites, ja que va 
preferir mantenir aquesta creació en el seu àmbit més íntim. La necessitat 
d’experimentar la sensualitat de la imatge tangible portà aquest controvertit i 
apassionant personatge a desenvolupar tota la seva dimensió vital i creativa, 
inspirant-se en el sexe, el menjar, l’espiritualitat, però també en la naturalesa. La 
mostra plasma les seves obsessions i el seu imaginari simbòlic sobre temes tan 
diversos com ara la terra, els instints, el pas del temps, els rituals o els records 
d’infància. Un itinerari personal des de la colꞏlecció d’imatges captades amb 
Polaroid, Retratos ibéricos, que recull fotografies i muntatges del rodatge de la 
pelꞏlícula Jamón, jamón a Los Monegros o la sèrie A fior di pelle, a partir d’imatges 
eròtiques manipulades, fins a arribar a treballs en tècnica mixta sobre grans lones 
envellides a la intempèrie. La seva faceta més intimista s’aplega en un apartat en 
què veiem com fusionava els seus guions i notes de rodatge com a fons dels seus 
dibuixos, vinculant cinema i plàstica, com ho demostra la sèrie Anfang. Un llegat 
sorprenent que ens revela aquest altre Bigas Luna –al marge de la seva tasca 
cinematogràfica per la qual és internacionalment conegut– i que és imprescindible 
per conèixer i entendre el personatge en tota la seva dimensió. Entre els 
reconeixements més importants, el 1998 fou guardonat per la Generalitat de 
Catalunya amb el Premi Nacional de Cinema i el 2013 l’Acadèmia del Cinema 
Català  el va nomenar membre d’honor”. 
Bonart Núm. 181 febrer, març, abril 2018 (p.050) 
 
 
Anna Carreras, “Apelꞏles Fenosa entre Paría i el Vendrell. Josep Miquel Garcia i 
Jean-Marie del Moral. Viena edicions. 160 pàg. 49,90€. “L’obra de l’escultor Apelꞏles 
Fenosa (Barcelona, 1899-París, 1988) tenia fins ara només dues monografies: la de 
Raymond Cogniat, del 1969, i la de Jean Leymarie, del 1993. Aquest volum titulat 
Apelꞏles Fenosa. Entre París i el Vendrell és el més ambiciós, en la mesura que 
cosntitueix una edició de referència sobre Fenosa des de l’òptica actual. Escrit Per 
Joseph Miquel Garcia, director de la Fundació Apelꞏles Fenosa , i amb fotografies de 
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Jean-Marie del Moral, el llibre està profusament ilꞏlustrat, amb una selecció de 
setanta fotografíes en blanc i negre, en què apareéis Apelꞏles Fenosa a la Casa del 
Portal del Pardo del Vendrell, però també a París, al seu taller de Boulevard Saint-
Jacques i a la seva residència de la Rue Boissonade...” 
Bonart Núm. 181  - febrer, març, abril 2018 (p.091) 
 
 
Josep Maria Rosselló. “Bigas Luna, més enllà del cinema. La seva extraordinària 
producció cinematogràfica va amagar la seva dedicació a les arts plàstiques, tot i 
haver exposat els seus dissenys.  Dues exposicions, una al Museu d’Art Modern de 
la Diputació i l’altra al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, 
comissariades per Raquel Medina, membre de l’Associació Internacional de Crítics 
d’Art, ens conviden a conèixer una vessant, si bé no desconeguda, si velada, 
d’aquest artista transversal que va ser Bigas Luna. La seva extraordinària producció 
cinematogràfica va amagar la seva dedicació a les arts plàstiques, tot i haver 
realitzat exposicions tant dels seus dissenys com de les seves obres. Alma azul / 
Corazón rojo / Teta blanco / Retrato delirante de nuestro país. Síntesi del collage 
amb fotografies i dibuixos del film La teta y la luna. Notes, apunts de petit format, 
alguns sobre fulls d’antics guions en què encara resten alguns fragments llegibles, 
un exquisit muntatge al MAMT, proper al minimal. Dibuixos esquemàtics, formes 
estilitzades, essencials, tot un món ingràvid d’obsessions gastronòmiques, espirituals 
i sexuals, que esclata com les seves llavors davant els ulls de l’espectador. El pan 
representa lo básico, el vino lo lúdico y el chocolate el pecado. Orígenes y semillas 
Llavors germinant, fulles, ulls, sexes femenins, formes ogivals. Orígenes Courbet, 
una aclucada d’ull al cèlebre quadre de Gustav Courbet: Las semillas hechas con 
tierra y tintas son parte de mi fascinación por la fuerza de la vida. Y mis coños el 
homenaje al origen de la vida. Son mis símbolos favoritos. Homes amb porrons a la 
mà que pixen sobre el foc. Dibuixos fets en la seva majoria durant els viatges 
relacionats amb el cinema, en habitacions d’hotel. Sempre va tenir el desig de fer-los 
més grans. Una de les Tavoli sperimental antidisseny extrem que va exposar a la 
galeria Vinçon de Barcelona, va fascinar a Salvador Dalí, que en va adquirir una que 
s’exposa al saló Mae West del Museu de Figueres. Els plecs d’antics guions de 
cinema lligats o pressionats amb pedres, oculten el procés i es van desintegrant 
lentament, com tot en la natura. Bigas els deixava a l’exterior, eren el passat, i la 
pluja el sol, el vent, el fred i la tòrrida calor de l’estiu van anar fent la resta. Em quedo 
amb aquesta incògnita del procés creatiu, aquests lligats, empedrats, que s’exposen 
a les dues mostres, perquè proposen la permanent incògnita del seu contingut, i la 
seva inquietant presencia, parla silent sobretot el que desconeixem de la nostra 
pròpia existència. Un ratolí ‘okupa’ Al Tinglado 1, així que hi vaig entrar, la noia 
encarregada de la recepció em va comentar que hi havia un visitant imprevist a 
l’exposició, que ningú no sabia com hi havia entrat, un ratolí. Un okupaque ha estat 
vist al voltant de la taula ritual, parada amb un porró de vi, unes cabeces d’all i un pa 
de pagès. El ratolí havia practicat un foradet al pa i a poc a poc s’anava menjant la 
molla. No vaig tindre la sort de veure’l. Li vaig dir a la xiqueta que els hi comentés als 
organitzadors, perquè sospito que al mestre Bigas Luna li hauria agradat molt la 
presència d’un ratolí, viu i fora de guió, en la seva exposició. A fior di pelle, és un 
relat que consta de vint-i-quatre diapositives de tema eròtic, que van arribar a les 
seves mans als anys 60. Vora quaranta anys després les va intervenir, refotografiar i 
ampliar», com si fossin seqüències d’un film. Són el resultat del que es coneix com a 
apropicionisme. Retalls taques i grattage. Fragments, somriures encantadors, sexes 
i llenceria fetitxista femenina. Erotisme kitsch. Tendresa i anonimat. Suggerent 
seqüència fotogràfica de Penélope Cruz, en el rodatge de Jamón, jamón. Los 
cojones originales del toro de Cadasnos (Los Monegros) y cojones de madera para 
efectos especiales. La imatge en foto Polaroid d’un jove Javier Bardem en posat 
Michel Jackson darrera època, ha anat perdent color i els contorns s’han anat 
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difuminant. Retalls, anotacions i dibuixos del procés d’un film amb la presència 
nuclear de les pintures negres de Goya. Les petites llavors pintades del MAMT, aquí 
ampliades digitalment, compleixen post mortem el desig de l’artista, i recorden altres 
coses mons mironians relacionats també amb la terra, i la promesa del proper esclat. 
Llavor, flor i fruita. Les grans lones envellides a la intempèrie al seu refugi de La 
Riera de Gaià, oculten els paranys que l’artista ha parat per precipitar el que el 
Temps hauria retardat, resten inequívocs senyals de ferros, pedres, forats, ferides i 
filferros que han anat deixant petjades, rastres sobre el teixit, alternança de la 
creació i la destrucció. Sorpreses reservades I les llavors, conys, orígens que són 
una de les seves principals obsessions. Un treball en colꞏlaboració, a sol i serena, 
amb el Temps, que sens dubte és tot un personatge que les arts plàstiques haurien 
de tenir més en conta,perquè sempre ens té sorpreses reservades i ens torna les 
coses en forma d’objectes trobats. El mendigo, el teniente, el allattatore, son el alter 
ego de don Manuel de Montenegro. La polla ibérica. Ens va presentar l’artista i amic 
comú Rafael Bartolozzi, no vàrem tindre temps de covar l’amistat. La mort, pàlꞏlida i 
pertorbadora ho va impedir. En una entrevista, Javier Bardem comentava al voltant 
de la seva amistat amb Bigas Luna: «Me dio tanto y a cambio solo me pidió que me 
lo pasara bien». Ens resten els seus treballs,  el seu cinema, la seva generositat i la 
seva ironia, i el seu plaer pels plaers de la vida. 
Diari de Tarragona. Pas de Zebra. 9 de febrer de 2018 (p.45) 
 
 
Sara Sans, “Hay Otro Bigas Luna. Un centenar de piezas ilustra la prolífica 
trayectoria artística del cineasta.. La muestra recoge desde sus delicados dibujos  a 
las loas gigantes que dejaba envejecer al aire libre. No hay punto medio. Se mueve 
en los límites. Le divierten los contrastes. Le apasiona el mestizaje. Se sumerge en 
sus obsesiones: sexo, comida, espiritualidad. Le fascinan y explora las pasiones 
humanas: en sus narraciones, en sus dibujos,, en sus fotografías y en sus películas. 
La potencia creativa de Bigas Luna precede y abarca mucho más que su cine. La 
exposición El otro Bigas Luna. La seducción de lo tangible propone un recorrido –el 
ás extenso hasta el momento- por el legado artístico del director: Performances, 
fotografías, dibujos, pinturas, instalaciones y hasta las lonas gigantescas con las que 
Bigas Luna interactuó con la naturaleza y el tiempo...” 
La Vanguardia. Cultura 11 de febrero de 2018 (p. 56) 
 
 
Redacció, “El carnaval de Montblanc recrea una pintura de Maties Palau Ferré  
La versió de la pintura, materialitzada per Jonatan “Tatan” Parra, es basa en 
l’original oli sobre tela ‘Montblanc’. Entre els diferents grups que dissabte van 
participar en la tradicional rua de Carnaval de Montblanc n’hi havia un 
d’especialment acolorit: un grup de famílies montblanquines van triar la pintura i els 
pintors com a temática d’enguany. Petits i grans van prendre-hi part. Si una trentena 
de nenes i nens anaven disfressats de petits pintors, amb pinzells de colors, els 
grans emulaven quadres de Van Gogh, el Greco, Picasso, Velázquez i l’art pop. Per 
a la carrossa, el grup va recrear en grans dimensions un quadre paisatgístic de 
Palau Ferré i una paleta gegant amb diferents tonalitats. Durant diversos dies van 
prendre mides i fer esbossos per tal d’oferir la imatge més realista possible amb 
unes proporcions adequades. El quadre: la versió de la pintura, materialitzada per 
Jonatan “Tatan” Parra, es basa en l’original oli sobre tela Montblanc, on el pintor, 
escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc 1921-2000) hi representa un 
paisatge de la Vila Ducal i en què destaca la presència d’un tren en primer terme. El 
quadre va ser un dels elements d’atracció de l’exposició que va organitzar el Museu 
d’Art Modern de Tarragona (MAMT), el setembre del 2011 per commemorar el 
norantè aniversari del naixement de l’artista. 
Nova Conca/Baixa Segarra II  16 de febrer del 2018 (p.09) 
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Josep M. Rosselló, “La farinera de Joan Miró i Josep Royo, el referent (I). El Museu 
d’Art Modern exposa a permanèncias “El Tapís de Taragona” del 1970. 
Diari de Tarragona, Pas de Zebra.  27 de febrer de 2018 (p. 50) 
 
 
Redacció, “També que es poden visitar aquest cap de setmana, d’entrada lliure, al 
Moll de Costa són “Cos social [Lliçó d’anatomia]” de Joan Morey al Tinglado 2 
(Centre d’Art deTarragona) i “El ’otro’ Bigas Luna. La seducción de lo tangible”, al 
Tinglado 1,  comissariada per Raquel Medina i realitzada conjuntament amb el 
Museu d’Art Modern de la Diputació. El recorregut expositiu repartit entre ambdós 
espais abasta totes les tipologies que va desenvolupar Bigas Luna des dels seus 
inicis (performance, fotografia, instalꞏlacions, dibuix, pintura…” 
http://laciutat.cat/39925-2 2 de març de 2018 14:17 
 
Redacció, “També que es poden visitar aquest cap de setmana, d’entrada lliure, al 
Moll de Costa són “Cos social [Lliçó d’anatomia]” de Joan Morey al Tinglado 2 
(Centre d’Art deTarragona) i “El ’otro’ Bigas Luna. La seducción de lo tangible”, al 
Tinglado 1,  comissariada per Raquel Medina i realitzada conjuntament amb el 
Museu d’Art Modern de la Diputació. El recorregut expositiu repartit entre ambdós 
espais abasta totes les tipologies que va desenvolupar Bigas Luna des dels seus 
inicis (performance, fotografia, instalꞏlacions, dibuix, pintura…” 
http://diaridigital.tarragona21.com/teatret-i-exposicio-de-jazz-propostes-
culturals-al-port-de-tarragona/   
2 de març de 2018 14:17 
 
Josep M. Rosselló, “El Sobreteixim Tarragona 2. Del 1972. Va ser un encàrrec dels 
germans Miquel i Joan Gaspar, directors i propietaris de la Sala Garpar, de 
Barcelona. d’Art de la Diputació de Tarragona, avui Museu d’Art Modern, el 
sobreteixim Tarragona 2, de Miró & Royo, va ser un encàrrec dels germans Miquel i 
Joan Gaspar, directors i propietaris de la Sala Gaspar del carrer Consell de Cent de 
Barcelona, per sufragar amb la seva venda les despeses generades en l’execució 
del Tapís de Tarragona, del qual Joan Miró havia fet donació a l’Hospital de la Creu 
Roja de Tarragona, dirigit pel doctor Rafael Orozco, el qual va salvar la vida de la 
filla de Joan Miró, Maria Dolors, després d’haver patit un greu accident d’automòbil. 
Va ser el filòsof i crític d’art Alexandre Cirici Pellicer qui va designar amb el mot 
‘sobreteixim’ els tapissos que realitzava Josep Royo sobre cartrons de Joan Miró, la 
paraula fusiona els mots ‘sobre’ i ‘teixim’, i descriu amb claredat la tècnica emprada. 
El sobreteixim Tarragona 2 va ser presentat a la Sala Gaspar, acompanyat dels 
primers treballs signats: Miró & Royo, el mateix any en què va ser realitzat, va ser 
adquirit per un galerista i colꞏleccionista català. Està confeccionat amb jute, cànem, 
cotó i llanes. Parteix d’un nou original/maqueta de Joan Miró. Apaïsat, de gran 
format, i tan potent com el Tapís de Tarragona, mostra una fletxada línia d’horitzó 
que divideix l’espai en dos, superior i inferior, cel i terra. Una gran forma tubercular 
emergeix del més profund de la terra en un groc estellant. Al seu interior oculta 
llavors, que Miró ens mostra en un joc de transparència, tan apreciada pels 
surrealistes, creix i travessa la línia de l’horitzó per enfilar-se cel a munt i enllaçar 
amb una mitja lluna blau ultramar. Al seu voltant, un ric fons de planetes i sol vermell 
evidencia la relació còsmica entre el món vegetal i l’univers: germinació, 
magnetisme. Des que va ser adquirit, el sobreteixim Tarragona 2 mai més ha  estat 
exposat. Per raons que desconec, se’n va fer una falsificació amb un resultat 
francament poc afortunat, que va ser exposada no fa gaires anys com si fos l’original 
i inclosa en el catàleg de l’exposició. Joan Punyet, nét de Joan Miró i Josep Royo la 
van impugnar. L’original d’aquest treball és el que hauria de presidir l’espai dedicat a 
La Farinera, crec que amb la mediació de la Fundació Miró, es podria arribar a un 
acord amb el colꞏleccionista per exposar-lo, sempre i quan, és clar, el projecte deixés 
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de ser «utòpic» i comences, de debò, a tocar de peus a terra. El temps passa i tot es 
rovella, nosaltres també. Contracte a París El galerista i editor Aimé Maeght, 
representant de l’obra de Miró a les seves galeries de París, Barcelona, Zuric i Nova 
York, va visitar l’exposició a la Sala Gaspar, i es va entusiasmar amb els treballs que 
Josep Royo havia fet a partir dels originals de Miró. Maeght va oferir un contracte, 
que es va signar a París, i li va encarregar que cerqués un espai per realitzar 
tapissos i sobreteixims de gran format, un repte que Josep Royo va acceptar i Joan 
Miró va aplaudir.  Així va néixer La Farinera, prop del que va ser el rec major de la 
ciutat, vora les cent escales, sobre el blanc imponent de l’antiga  fàbrica de farina de 
Tarragona”. 
Diari de Tarragona, Pas de Zebra.  6 de març de 2018 (p. 49) 
 
 
Inmaculada REAL LÓPEZ, “Apel.les Fenosa. Ensayo y estudio fotográfico del taller y 
de su obra Josep Miquel García y Jean-Marie Del Moral, Apel.les Fenosa entre París 
i El Vendrell. Barcelona, Viena Edicions, 2017. El escultor Apel.les Fenosa vuelve a 
ser estudiado por la institución que actualmente alberga su legado, la fundación que 
lleva su nombre y que fundó su mujer Nicole Fenosa, artísticamente conocida como 
Nicole Florensa. Otras instituciones que se han sumado al homenaje que en esta 
ocasión se le rinde al escultor catalán son: la Diputación de Tarragona, la Colección 
Tamarit y el Museu d’Art Modern. El estudio que aquí se presenta es abordado por 
dos conocedores del mundo fenosiano y del círculo de los artistas exiliados, Josep 
Miquel García, director de la Fundación Apel.les Fenosa, y Jean-Marie Del Moral, 
fotógrafa y conocedora de la trayectoria de numerosos intelectuales republicanos 
españoles. Se trata, por tanto, de una publicación en la que se funda dos 
perspectivas que se aúnan a través de dos análisis complementarios. Por un lado, el 
texto de referencia que aborda la trayectoria profesional del escultor, sus círculos de 
contacto y su vida personal; por otro, un amplio reportaje fotográfico de Fenosa y su 
taller que refleja de forma detallada los momentos de creación del artista. Esta obra 
amplía y complementa las publicaciones que con anterioridad ya se han impulsado 
desde la Fundación Apel.les Fenosa. Las más ambiciosas han sido los catálogos 
razonados de escultura y grabado que de forma minuciosa y detallada recogen el 
conjunto del legado del artista. A éstos se añaden los Cahiers que de forma 
periódica fue publicando la Asociación de Amigos Fenosa, con sede en París, y que 
incluía la biografía del escultor, pero no fue la única. Ya en vida del artista existía un 
estudio biográfico que escribió el historiador y crítico de arte catalán Alexandre Cirici 
i Pellicer en 1958, es decir, al año siguiente de celebrar Fenosa en la Galería Jardín 
de Barcelona la primera exposición desde su partida al exilio francés en 1939, y que 
le permitió restablecer la relación con sus antiguas amistades. De hecho, Apel.les 
Fenosa mantuvo un amplio círculo de contactos compuesto por intelectuales de 
procedencia internacional. Reflejo de estas habilidades sociales son los diversos 
viajes que realizó a países tan variados como Japón, donde presentó su obra. 
En este libro de reciente publicación se analiza al escultor desde esta perspectiva, 
se aborda la influencia de su faceta personal y profesional. Es decir, el flujo de 
comunicativo que culturalmente transfiere su obra y paralelamente embebe de otras 
fuentes. Análisis que se incluye en el primer capítulo de este ensayo con el que se 
inicia el estudio y que lleva por título “Reivindicado por los artistas”. En él se 
pretende subrayar la importancia que tuvo la amistad para el artista no solo a nivel 
personal, sino también a nivel profesional. Pues buena parte de aquellos amigos con 
quienes estrechó sus vínculos en el París vanguardista y, posteriormente, en el exilio 
francés, fueron fundamentales en el devenir del artista y su reconocimiento como 
escultor. Esta afirmación se debe, tal y como recoge J.M. García, a que sus mejores 
coleccionistas fueron aquellos artistas, escritores y poetas que formaban parte de su 
círculo amistoso. En este sentido, habría que citar en primer lugar al propio Picasso, 
quien consiguió reunir el mayor legado artístico de Apel.les Fenosa, adquisiciones 
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con las que contribuyó a ayudarle económicamente comprando en grandes 
cantidades obras suyas, que llegó a superar las 120 esculturas. Paralelamente 
conoció a otros artistas a quienes le interesó su obra, y con quienes compartió 
algunas concomitancias. Algunos de ellos influenciados por la huella fenosiana y, a 
la vez, influyentes en el escultor, como fueron: la pintora María Helena Vieira da 
Silva y su marido Árpád Szene, los artistas Maria Helena Vieira da Silva y Árpad 
Szenes, y otros procedentes de la Europa del este como Louis Lille, Izis o Youla 
Chapoval.El escultor Fenosa manifestó siempre una gran vocación hacia esta 
profesión que ya profesó a temprana edad, y que le derivó a apartarse del concepto 
comercial de la obra de arte pues se convirtió en un artista desinteresado. Sin 
embargo, las galerías jugaron un papel primordial en su obra. En esta publicación se 
recogen a los marchantes más presentativos, como Zborowski, André Level o 
Jacques Dubourg, quienes consiguieron reunir la obra del escultor para ser expuesta 
y comercializada. La casa del Portal, actual sede de la Fundación Apel.les Fenosa, 
fue adquirida por el escultor gracias al éxito de las ventas que tuvo su obra en la 
citada Galería Jardín. Como se ha indicado anteriormente, la figura del coleccionista 
fue muy representativa, pues esta escultura de influjos modernistas consiguió 
cautivar no sólo a los artistas sino también a apasionados del arte, quienes llegaron 
a atesorar representativos volúmenes de esta obra tildada de gran sensibilidad. Tal 
fue el caso de la familia D’Albis, Jean Marais o Irving Davis, ejemplos donde se 
recogen como no sólo hubo un vínculo de artista y coleccionista, sino también de 
amistad. Unas relaciones que se iban tejiendo y ampliando de forma progresiva e 
introduciéndose ya en la vida de Fenosa. Claro ejemplo es la estrecha amistad que 
mantuvo con Coco Chanel quien adquirió varias esculturas, entre ellas, su propio 
retrato; o Jean Cocteau quien le ayudó durante la llegada de las tropas alemanas a 
Francia, al igual que posteriormente haría Paul Éluard. Sin embargo, este panorama 
contrasta con el tardío reconocimiento institucional de Fenosa. Este aspecto ha 
influido negativamente en su proceso de recuperación, debido, en parte, a la falta de 
compresión que su obra ha generado tanto en críticos de arte como en directores de 
museo. Esta incomprensión se produce porque se ha intentado acotar su obra 
dentro de los encasillamientos estéticos y generacionales del arte, sin tener en 
cuenta que su discurso va más allá de los límites establecidos en la historia del arte 
contemporánea, pues hay una integración entre poesía y materialidad plástica. El 
citado crítico de arte Cirici Pellicer fue el primero en rescatar y recoger el discurso 
artístico fenosiano, que posteriormente seguirían Joan Perucho y Josep Corredor 
Matheos, este último hizo una lectura de conceptos sobre la paz y la guerra en la 
escultura de Fenosa. Estos estudiosos de Fenosa definieron los primeros 
planteamientos que han sido los puntos de partida de publicaciones posteriores. 
Finalmente hay que señalar que, este estudio presta también atención a la figura de 
los poetas que fueron muy influyentes en esta obra artística y, a su vez, fuente de 
inspiración para los poetas. Se detiene en otros artistas contemporáneos, reflejo de 
esos contactos que estableció al margen de círculo de los españoles refugiados. Se 
concluye con una breve biografía que recoge la trayectoria del artista, incluidos los 
testimonios de su mujer, Nicole, promotora de la recuperación del legado de Fenosa 
en El Vendrell.  
Asociación Aragonesa de Críticos de Arte. Paseo María Agustín, 20 Zaragoza. 
Núm. 42 Marzo de 2108 
http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1409  
 
Josep M. Rosselló, “Joan Miró: El triangle. Espai Mas Miró de Mont-roig del Camp 
obrirà el 20 d’abril les seves portes. L’obertura d’aquest espai completa el triangle 
mironià, que ja  va establir els anteriors angles en vida de l’artista, amb la Fundació 
Miró de Barcelona i la Fundació Joan Miró i Pilar Juncosa de Palma de Mallorca. Un 
triangle, que sembla haver estat inspirat en el poema visual del seu amic J. V. Foix, 
Poema de Catalunya. Raó de més, per activar el projecte, recentment publicat en 
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aquest mitjà, de crear un espai a la ciutat  dedicat a La Farinerade Joan Mi-ró & 
Josep Royo, on els dos mestres van realitzar obres extraordinàries en tapís durant 
una dècada, iniciades el 1970 amb el Tapís de Tarragona, exposat a permanència al 
Museu d’Art Modern de la Diputació. Aquest utòpic espai completaria la màgica ruta 
mironiana”. 
Diari de Tarragona. Pas de zebra, 7 d’abril de 2018 (p. 59) 
 
 
Redacció, “La XV Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus aplega un centenar de 
persones al Museu d’Art Modern de la Diputació. El diputat de Cultura de la 
Diputació, Joan Olivella, ha estat l’encarregat d’inaugurar la jornada aquest matí. 
També hi han assistit la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà, la responsable del 
Servei Pedagògic del MAMT, Marisa Suárez, i l’artista i professor de la URV, Albert 
Macaya. Més d’un centenar d’estudiants universitaris i professionals del món 
educatiu i museístic participen aquest dimecres en la XV Jornada de Pedagogia de 
l’Art i Museus que organitza anualment el Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) en colꞏlaboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV).Sota el 
títol Art, museus i revolució educativa, diversos experts analitzen enguany els reptes 
de la revolució educativa i com desvetllar l’autonomia i el sentit crític mitjançant 
l’educació i l’art en un context actual canviant, marcat per la hiperdisponibilitat de la 
informació i la mutabilitat del coneixement.El diputat de Cultura de la Diputació de 
Tarragona, Joan Olivella, ha estat l’encarregat d’inaugurar la jornada aquest matí. A 
l’acte d’inauguració hi han assistit la directora del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT), Rosa M. Ricomà, la responsable del Servei 
Pedagògic del MAMT, Marisa Suárez, i l’artista i professor de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV), Albert Macaya.Al matí, la jornada ha comptat amb les ponències del 
president del Centre UNESCO de Catalunya i director del programa Escola Nova 21, 
Eduard Vallory; del responsable de programes artístics del Consorci d’Educació de 
Barcelona, Lluís Vallvé, i de la responsable del Programa Musaraña del Museu 
Thyssen Bornemisza, Ana Andrés. A la tarda, les conferències han anat a càrrec de 
la professora i coordinadora de l’àrea de mediació en museus per a l’accessibilitat, 
Marta García, i de les docents Anna Sala i Núria Matas.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 d’art. 
http://diaridigital.tarragona21.com/la-xv-jornada-de-pedagogia-de-lart-i-
museus-aplega-un-centenar-de-persones-al-museu-dart-modern-de-la-
diputacio/11/04/2018 
 
 
Redacció, “La XV Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus aplega diversos 
expertsEls experts reflexionen sobre la revolució educativa i com desvetllar 
l'autonomia i el sentit crític mitjançant l'art i l'educació. Més d’un centenar 
d’estudiants universitaris i professionals del món educatiu i museístic participen 
aquest dimecres en la XV Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus que organitza 
anualment el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) en 
colꞏlaboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV).Sota el títol Art, museus i 
revolució educativa, diversos experts analitzen enguany els reptes de la revolució 
educativa i com desvetllar l’autonomia i el sentit crític mitjançant l’educació i l’art en 
un context actual canviant, marcat per la hiperdisponibilitat de la informació i la 
mutabilitat del coneixement.El diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan 
Olivella, ha estat l’encarregat d’inaugurar la jornada aquest matí. A l’acte 
d’inauguració hi han assistit la directora del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT), Rosa M. Ricomà, la responsable del Servei Pedagògic del 
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MAMT, Marisa Suárez, i l’artista i professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Albert Macaya.Al matí, la jornada ha comptat amb les ponències del president del 
Centre UNESCO de Catalunya i director del programa Escola Nova 21, Eduard 
Vallory; del responsable de programes artístics del Consorci d’Educació de 
Barcelona, Lluís Vallvé, i de la responsable del Programa Musaraña del Museu 
Thyssen Bornemisza, Ana Andrés. A la tarda, les conferències han anat a càrrec de 
la professora i coordinadora de l’àrea de mediació en museus per a l’accessibilitat, 
Marta García, i de les docents Anna Sala i Núria Matas.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 d’art. 
http://laciutat.cat/xv-jornada-pedagogia-lart-museus-aplega-diversos-experts 
11 d'abril de 2011 
 
 
Redacció, “La XV Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus aplega diversos 
expertsEls experts reflexionen sobre la revolució educativa i com desvetllar 
l'autonomia i el sentit crític mitjançant l'art i l'educació. Més d’un centenar 
d’estudiants universitaris i professionals del món educatiu i museístic participen 
aquest dimecres en la XV Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus que organitza 
anualment el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) en 
colꞏlaboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV).Sota el títol Art, museus i 
revolució educativa, diversos experts analitzen enguany els reptes de la revolució 
educativa i com desvetllar l’autonomia i el sentit crític mitjançant l’educació i l’art en 
un context actual canviant, marcat per la hiperdisponibilitat de la informació i la 
mutabilitat del coneixement.El diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan 
Olivella, ha estat l’encarregat d’inaugurar la jornada aquest matí. A l’acte 
d’inauguració hi han assistit la directora del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT), Rosa M. Ricomà, la responsable del Servei Pedagògic del 
MAMT, Marisa Suárez, i l’artista i professor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
Albert Macaya.Al matí, la jornada ha comptat amb les ponències del president del 
Centre UNESCO de Catalunya i director del programa Escola Nova 21, Eduard 
Vallory; del responsable de programes artístics del Consorci d’Educació de 
Barcelona, Lluís Vallvé, i de la responsable del Programa Musaraña del Museu 
Thyssen Bornemisza, Ana Andrés. A la tarda, les conferències han anat a càrrec de 
la professora i coordinadora de l’àrea de mediació en museus per a l’accessibilitat, 
Marta García, i de les docents Anna Sala i Núria Matas.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 d’art. 
https://www.canalajuntament.cat/noticies/70003-la-xv-jornada-de-pedagogia-
de-l-art-i-museus-aplega-mes-d-un-centenar-de-professionals-i-estudiants-al-
museu-d-art-modern-de-la-diputacio 
 
Raquel Medina, “Tarragona. Museu d’ART Modern. Hasta el 15 de abril de 2018. El 
Museu d’ArtModern ubuicado en Tarragona nos presenta la exposición temporal El 
“otro” Bigas Luna. La seduccuió de lo tangible. La muestra comisaría por Raquel 
Medina, ofrece una aproximaciób global a la totalidad de las práscticas art´sticas 
(/performance, fotografía, instalaciones, dibujo, pintuira) cultivadas por el cinaeasta 
durante su trauectoria vital a través de un  recorrido cob carácter multidici’lianr.  
Miles de obras, la mayoría inéditas, ofrecen la “otra” faceta del cineasta, el cual 
revindica “más que como director de cine, me considero un artista”. 
Revistart. Num. 85 marzo. 2017 
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Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acollirà 
aquest dimarts, 17 d'abril, a les 19.30 hores, la presentació del llibre 'La Maria estima 
la lluna'. La publicació és obra de Montserrat (Rat) Cebrián, autora del text, i 
d'Armand, qui n'ha fet les ilꞏlustracions, i està inspirada en el 'Tapís de Tarragona' 
del Museu d'Art Modern. D'altra banda, l'artista Yola Albalat ha realitzat una versió 
animada del llibre, que es podrà veure al web del Museu d'Art Modern de Tarragona 
un cop el llibre ja s'hagi presentat. L'edició del conte, impulsada pel Museu i pel seu 
servei del MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec de la Diputació de Tarragona. La 
presentació del llibre la farà el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, 
acompanyat dels autors i de la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà”. 
https://delcamp.cat/cultura/museu-dart-modern-tarragona-acull-presentacio-
del-conte-infantil-maria-estima-lluna 16/04/2018 12:51 
 
 
Redacció, “El Tapís de Tarragona del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona té el seu propi conte infantil, La Maria estima la lluna. Montserrat (Rat) 
Cebrián és l’autora del text i Armand n’ha fet les ilꞏlustracions. D’altra banda, l’artista 
Yola Albalat ha realitzat una versió animada del llibre, que es podrà veure al web 
www.dipta.cat/MAMT. L’edició del conte, impulsada pel Museu i pel seu servei del 
MAMT Pedagògic, va anar ahir a càrrec del president de la Diputació deTarragona, 
Josep Poblet, acompanyat dels autors i de la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà.” 
Diari de Tarragona, 18 d’abril de 2018 (p.52) 
  
Redacció, “El Museu d’art Modern de la Diputació edita un conte infantil inspirat en el 
Tapís de Tarragona, de Joan Miró i de Joseph Royo” Una nena, la lluna, un ocell i un 
estel protagonitzen el conte infantil La Maria estima la lluna, que aquest dimarts al 
vespre s'ha presentat en públic al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
Són els mateixos protagonistes que apareixen al Tapís de Tarragona, obra de Joan 
Miró i de Josep Royo. De fet, el conte està inspirat en aquesta emblemàtica obra 
mironiana que s'exposa al mateix museu. La Maria estima la lluna és obra de 
Montserrat (Rat) Cebrián, autora del text, i d'Armand, qui n'ha fet les ilꞏlustracions. 
D'altra banda, l'artista Yola Albalat ha realitzat una versió animada de la història, que 
es podrà veure al web www.dipta.cat/MAMT un cop presentat el llibre. L'edició del 
conte, impulsada pel Museu i pel seu servei del MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec 
de la Diputació. L'objectiu d'aquesta obra és acostar el públic més petit al món de 
l'art, a través d'una nova proposta pedagògica carregada d'atractiu, tant pel que fa al 
text com a les ilꞏlustracions. Aquest conte neix del projecte que el MAMT Pedagògic 
duu a terme al voltant del tapís de Miró, i forma part de la MAMT BOX, amb la qual 
es vol arribar als centres d'educació infantil i primària que no tenen l'oportunitat de 
visitar aquest museu però que estan interessats a treballar-ne les colꞏleccions.La 
presentació del llibre ha anat a càrrec del diputat de Cultura de la Diputació de 
Tarragona, Joan Olivella, acompanyat dels autors i de la directora del MAMT, Rosa 
M. Ricomà.La Maria estima la lluna és només una de les novetats literàries que 
oferirà aquest Sant Jordi La Diputació de Tarragona. Una desena de llibres editats 
durant el darrer any per la institució s'afegeixen enguany a la oferta de la Diputació i 
es podran trobar el proper dilluns 23 d'abril a l'estand que s'ubicarà a la Rambla 
Nova de Tarragona, amb motiu de la Diada de Sant Jordi. També s'hi oferiran 
d'altres títols propis que integren la biblioteca virtual Ramon Berenguer IV 
(www.dipta.cat/RBIV). Les principals novetats literàries que ofereix la Diputació per 
aquest Sant Jordi són de temàtica local, d'àmbits com l'art, la literatura, la geografia 
o la pedagogia. Entre aquestes, s'hi troben dues guies de municipis com la Guia de 
la Morera de Montsant, de diversos autors (Colꞏlecció Els Llibres de la Medusa, 11); 
la Guia de Jesús, de diversos autors (Colꞏlecció Els Llibres de la Medusa, 12); el 
còmic Negatio Blues de Robert Sirvent i Carles Pérez; el llibre Joan Lahosa 
Valimaña, el pintor de Prat de Comte, 1902 ' Barcelona, 1981, de Diana Rossell; 
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Antoni Pedrola. Art, experimentació i mestratge de Raquel Medina; el conte infantil El 
Rei del Vent, de Robert Sirvent i Àngel Sauret; l'obra Jaume Mercadé, 1889-1967. A 
la recerca d'un art total, de Daniel Giralt-Miracle (Colꞏlecció Tamarit, 38); Apelꞏles 
Fenosa, entre París i El Vendrell de Josep Miquel Garcia i Jean Marie del Moral 
(Colꞏlecció Tamarit, 39) i Jugues' Propostes a l'entorn de l'art, el joc i l'aprenentatge, 
de diversos autors (Colꞏlecció MAMT Pedagògic, 11). TINET, com cada Sant Jordi, 
també oferirà gratuïtament l'edició digital del darrer llibre del Premi de narrativa curta 
per Internet (Obsessió i altres contes, de diversos autors) que es podrà descarregar 
en PDF i ePUB. Aquest premi es convoca anualment per l'Ajuntament de Tarragona, 
Òmnium Cultural i el Centre de Normalització Lingüística i amb el patrocini i la 
colꞏlaboració de la Diputació de Tarragona. El guardó està inclòs en el cartell de 
Premis Literaris Ciutat de Tarragona. A més d'editar publicacions pròpies, la 
Diputació de Tarragona també dona suport econòmic i institucional a la producció 
editorial. Així succeeix amb diferents llibres de temàtica local sorgits al Camp de 
Tarragona i a les Terres de l'Ebre i que es presenten aquest Sant Jordi. Així mateix, 
l'estand de la Diputació a la Rambla Nova també exposarà i posarà a la venda, un 
any més, llibres de temàtica local editats per diferents ajuntaments de la demarcació, 
una mostra més del suport que la institució presta als municipis en l'àmbit de la 
difusió cultural. Escrit per Diputació de Tarragona 18 abril 2018 14:54 
http://www.dipta.cat/ca/noticies/el-museu-dart-modern-de-la-diputacio-edita-
un-conte-infantil-inspirat-en-el-tapis-de  
 
Cristina Serret, “L’any 1966, Maria Dolors Miró, filla de Joan Miró, va patir un greu 
accident en ser envestit el seu cotxe en un pas a nivell als voltants de Mont-roig del 
Camp. Maria Dolors va ser atesa a Tarragona, i en agraïment a l’atenció que va 
rebre,Joan Miró va obsequiar la Creu Roja de la ciutat amb una obra, el Tapís de 
Tarragona, que va  
confeccionar amb la colꞏlaboració de l’artista Josep Royo. Aquesta peça s’exposa al 
Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) des de l’any 2008 gràcies  
a un conveni entre aquesta i Creu Roja Espanyola, i amb els anys ha esdevingut una 
eina pedagògica de gran rellevància, sobretot entre els escolars. A partir d’aquesta 
mateixa setmana, el MAMT compta amb una eina de suport a aquest treball de 
divulgació de l’obra mironiana. Es tracta del llibre La Maria estima la lluna, escrit per 
Montserrat (Rat) Cebrián i ilꞏlustrat per Armand. El conte explica la història d’una 
nena, la Maria, que està enamorada de la lluna, i com un estel i un ocell l’ajuden a 
fer realitat el seu somni.  
Així, els grans protagonistes de l’obra mironiana, una nena, un estel, un ocell i la 
lluna, esdevenen personatges de conte, acostant als infants la poètica de Miró.  
El llibre es va presentar aquest dimarts al MAMT, i va comptar amb la presència dels 
autors, així com del diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, i 
de la directora del museu, Rosa M. Ricomà. Rat Cebrián va explicar que el projecte 
és una demostració que «els somnis es poden fer realitat», i va desgranar diversos 
detalls sobre el procés d’elaboració de la història, com ara que el nom de la 
protagonista, Maria, és un homenatge a la seva àvia, que va viure paret amb paret 
amb el que ara és el MAMT. «Després vaig veure que la filla de Miró es deia Maria 
Dolors, així que tot va quadrar»,  
va apuntar. L’autor de les il-lustracions és Ar-mand, qui va posar en valor projectes 
com aquest, perquè, va explicar, «de vegades l’art no té la força necessària per al 
creixement cultural de la ciutat», i va assegurar que acostar el procés creatiu als 
infants els canvia la forma que tenen d’entendre’l. La Maria estima la llunatambé té 
una versió animada, obra de l’artista Yola Alabart, que es podrà veure a través dels 
enllaços www.dipta.cat/MAMT i www.dipta.cat/mamtpedagogic.L’edició del conte, 
impulsada pel Museu i pel servei del MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec de la 
Diputació de Tarragona. L’objectiu d’aquesta obra és acostar el públic més petit al 
món de l’art, a través d’una nova proposta pedagògica carregada d’atractiu. A més, 
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el conte formarà part de la MAMT Box, una càpsula pedagògica que conté diversos 
elements amb la qual es vol arribar als centres d’educació infantil i primària que no 
tenen l’oportunitat de visitar el museu però que, no obstant això, estan interessats a 
treballar-ne les colꞏleccions”.  
Diari Més 19 d’abril de 2018 (p.23) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona edita un conte 
infantil inspirat en el ‘Tapís de Tarragona’ Per Sant Jordi, la Diputació torna a 
sortir al carrer amb una desena de novetats literàries i organitza el concurs 
fotogràfic d'Instagram Una nena, la lluna, un ocell i un estel protagonitzen el 
conte infantil La Maria estima la lluna, que aquest dimarts al vespre s'ha 
presentat en públic al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Són 
els mateixos protagonistes que apareixen al Tapís de Tarragona, obra de Joan 
Miró i de Josep Royo. De fet, el conte està inspirat en aquesta emblemàtica 
obra mironiana que s'exposa al mateix museu. La Maria estima la lluna és obra 
de Montserrat (Rat) Cebrián, autora del text, i d'Armand, qui n'ha fet les 
ilꞏlustracions. D'altra banda, l'artista Yola Albalat ha realitzat una versió 
animada de la història, que es podrà veure al web www.dipta.cat/MAMT un cop 
presentat el llibre. L'edició del conte, impulsada pel Museu i pel seu servei del 
MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec de la Diputació. L'objectiu d'aquesta obra 
és acostar el públic més petit al món de l'art, a través d'una nova proposta 
pedagògica carregada d'atractiu, tant pel que fa al text com a les ilꞏlustracions. 
Aquest conte neix del projecte que el MAMT Pedagògic duu a terme al voltant 
del tapís de Miró, i forma part de la MAMT BOX, amb la qual es vol arribar als 
centres d'educació infantil i primària que no tenen l'oportunitat de visitar 
aquest museu però que estan interessats a treballar-ne les colꞏleccions.La 
presentació del llibre ha anat a càrrec del diputat de Cultura de la Diputació de 
Tarragona, Joan Olivella, acompanyat dels autors i de la directora del MAMT, 
Rosa M. Ricomà.La Maria estima la lluna és només una de les novetats 
literàries que oferirà aquest Sant Jordi La Diputació de Tarragona. Una desena 
de llibres editats durant el darrer any per la institució s'afegeixen enguany a la 
oferta de la Diputació i es podran trobar el proper dilluns 23 d'abril a l'estand 
que s'ubicarà a la Rambla Nova de Tarragona, amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi. També s'hi oferiran d'altres títols propis que integren la biblioteca virtual 
Ramon Berenguer IV (www.dipta.cat/RBIV). Les principals novetats literàries 
que ofereix la Diputació per aquest Sant Jordi són de temàtica local, d'àmbits 
com l'art, la literatura, la geografia o la pedagogia. Entre aquestes, s'hi troben 
dues guies de municipis com la Guia de la Morera de Montsant, de diversos 
autors (Colꞏlecció Els Llibres de la Medusa, 11); la Guia de Jesús, de diversos 
autors (Colꞏlecció Els Llibres de la Medusa, 12); el còmic Negatio Blues de 
Robert Sirvent i Carles Pérez; el llibre Joan Lahosa Valimaña, el pintor de Prat 
de Comte, 1902 ' Barcelona, 1981, de Diana Rossell; Antoni Pedrola. Art, 
experimentació i mestratge de Raquel Medina; el conte infantil El Rei del Vent, 
de Robert Sirvent i Àngel Sauret; l'obra Jaume Mercadé, 1889-1967. A la 
recerca d'un art total, de Daniel Giralt-Miracle (Colꞏlecció Tamarit, 38); Apelꞏles 
Fenosa, entre París i El Vendrell de Josep Miquel Garcia i Jean Marie del Moral 
(Colꞏlecció Tamarit, 39) i Jugues' Propostes a l'entorn de l'art, el joc i 
l'aprenentatge, de diversos autors (Colꞏlecció MAMT Pedagògic, 11). TINET, 
com cada Sant Jordi, també oferirà gratuïtament l'edició digital del darrer llibre 
del Premi de narrativa curta per Internet (Obsessió i altres contes, de diversos 
autors) que es podrà descarregar en PDF i ePUB. Aquest premi es convoca 
anualment per l'Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural i el Centre de 
Normalització Lingüística i amb el patrocini i la colꞏlaboració de la Diputació de 
Tarragona. El guardó està inclòs en el cartell de Premis Literaris Ciutat de 
Tarragona. A més d'editar publicacions pròpies, la Diputació de Tarragona 
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també dona suport econòmic i institucional a la producció editorial. Així 
succeeix amb diferents llibres de temàtica local sorgits al Camp de Tarragona i 
a les Terres de l'Ebre i que es presenten aquest Sant Jordi. Així mateix, 
l'estand de la Diputació a la Rambla Nova també exposarà i posarà a la venda, 
un any més, llibres de temàtica local editats per diferents ajuntaments de la 
demarcació, una mostra més del suport que la institució presta als municipis 
en l'àmbit de la difusió cultural. #SantJordiDiptahttp://laciutat.cat/museu-dart-
modern-diputacio-tarragona-edita-conte-infantil-inspirat-tapis-tarragona 18/04/2018  
 
Redacció, “El MAMT publica un conte inspirat en el Tapís de Tarragona de Miró 
Tarragona. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ha editat un 
conte infantil inspirat en el 'Tapís de Tarragona', de Joan Miró i de Josep Royo. 
Es titula 'La Maria estima la lluna' i és obra de l'escriptora Rat Cebrián i de 
l'ilꞏlustrador Armand. L'objectiu d'aquesta obra és acostar el públic més petit al 
món de l'art, a través d'una nova proposta pedagògica carregada d'atractiu, 
tant pel que fa al text com a les ilꞏlustracions. Ahir el conte es va presentar al 
mateix museu. Per Sant Jordi, la Diputació torna a sortir al carrer amb una 
desena de novetats literàries i organitza el concurs fotogràfic d'Instagram.” 
TAC12 Tarragona, entrevista. Dimecres, 18 abril 2018  
Redacció, “Presenten un conte infantil inspirat en Miró “La Maria estima la 
lluna" es obra de l'escriptora Rat Cebrián i de l'ilꞏlustrador Armand. El llibre ha 
estat inspirat en "El Tapís de Tarragona". El Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona edita un conte infantil inspirat en el ‘Tapís de 
Tarragona’ Per Sant Jordi, la Diputació torna a sortir al carrer amb una desena 
de novetats literàries i organitza el concurs fotogràfic d'Instagram Una nena, la 
lluna, un ocell i un estel protagonitzen el conte infantil La Maria estima la lluna, 
que aquest dimarts al vespre s'ha presentat en públic al Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona. Són els mateixos protagonistes que apareixen al 
Tapís de Tarragona, obra de Joan Miró i de Josep Royo. De fet, el conte està 
inspirat en aquesta emblemàtica obra mironiana que s'exposa al mateix 
museu. La Maria estima la lluna és obra de Montserrat (Rat) Cebrián, autora del 
text, i d'Armand, qui n'ha fet les ilꞏlustracions. D'altra banda, l'artista Yola 
Albalat ha realitzat una versió animada de la història, que es podrà veure al 
web www.dipta.cat/MAMT un cop presentat el llibre. L'edició del conte, 
impulsada pel Museu i pel seu servei del MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec de 
la Diputació. L'objectiu d'aquesta obra és acostar el públic més petit al món de 
l'art, a través d'una nova proposta pedagògica carregada d'atractiu, tant pel 
que fa al text com a les ilꞏlustracions. Aquest conte neix del projecte que el 
MAMT Pedagògic duu a terme al voltant del tapís de Miró, i forma part de la 
MAMT BOX, amb la qual es vol arribar als centres d'educació infantil i primària 
que no tenen l'oportunitat de visitar aquest museu però que estan interessats a 
treballar-ne les colꞏleccions.La presentació del llibre ha anat a càrrec del 
diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, acompanyat 
dels autors i de la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà.La Maria estima la 
lluna és només una de les novetats literàries que oferirà aquest Sant Jordi La 
Diputació de Tarragona. Una desena de llibres editats durant el darrer any per 
la institució s'afegeixen enguany a la oferta de la Diputació i es podran trobar 
el proper dilluns 23 d'abril a l'estand que s'ubicarà a la Rambla Nova de 
Tarragona, amb motiu de la Diada de Sant Jordi. També s'hi oferiran d'altres 
títols propis que integren la biblioteca virtual Ramon Berenguer IV 
(www.dipta.cat/RBIV). Les principals novetats literàries que ofereix la Diputació 
per aquest Sant Jordi són de temàtica local, d'àmbits com l'art, la literatura, la 
geografia o la pedagogia. Entre aquestes, s'hi troben dues guies de municipis 
com la Guia de la Morera de Montsant, de diversos autors (Colꞏlecció Els 
Llibres de la Medusa, 11); la Guia de Jesús, de diversos autors (Colꞏlecció Els 
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Llibres de la Medusa, 12); el còmic Negatio Blues de Robert Sirvent i Carles 
Pérez; el llibre Joan Lahosa Valimaña, el pintor de Prat de Comte, 1902 ' 
Barcelona, 1981, de Diana Rossell; Antoni Pedrola. Art, experimentació i 
mestratge de Raquel Medina; el conte infantil El Rei del Vent, de Robert Sirvent 
i Àngel Sauret; l'obra Jaume Mercadé, 1889-1967. A la recerca d'un art total, de 
Daniel Giralt-Miracle (Colꞏlecció Tamarit, 38); Apelꞏles Fenosa, entre París i El 
Vendrell de Josep Miquel Garcia i Jean Marie del Moral (Colꞏlecció Tamarit, 39) 
i Jugues' Propostes a l'entorn de l'art, el joc i l'aprenentatge, de diversos 
autors (Colꞏlecció MAMT Pedagògic, 11). TINET, com cada Sant Jordi, també 
oferirà gratuïtament l'edició digital del darrer llibre del Premi de narrativa curta 
per Internet (Obsessió i altres contes, de diversos autors) que es podrà 
descarregar en PDF i ePUB. Aquest premi es convoca anualment per 
l'Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural i el Centre de Normalització 
Lingüística i amb el patrocini i la colꞏlaboració de la Diputació de Tarragona. El 
guardó està inclòs en el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona. A més 
d'editar publicacions pròpies, la Diputació de Tarragona també dona suport 
econòmic i institucional a la producció editorial. Així succeeix amb diferents 
llibres de temàtica local sorgits al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i 
que es presenten aquest Sant Jordi. Així mateix, l'estand de la Diputació a la 
Rambla Nova també exposarà i posarà a la venda, un any més, llibres de 
temàtica local editats per diferents ajuntaments de la demarcació, una mostra 
més del suport que la institució presta als municipis en l'àmbit de la difusió 
cultural.http://www.diaridetarragona.com/tarragona/Presenten-un-conte-infantil-
inspirat-en-Miro-20180418-0048.html 
 
Redacció, “Presenten un conte infantil inspirat en Miró “La Maria estima la 
lluna" es obra de l'escriptora Rat Cebrián i de l'ilꞏlustrador Armand. El llibre ha 
estat inspirat en "El Tapís de Tarragona". El Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona edita un conte infantil inspirat en el ‘Tapís de 
Tarragona’ Per Sant Jordi, la Diputació torna a sortir al carrer amb una desena 
de novetats literàries i organitza el concurs fotogràfic d'Instagram Una nena, la 
lluna, un ocell i un estel protagonitzen el conte infantil La Maria estima la lluna, 
que aquest dimarts al vespre s'ha presentat en públic al Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona. Són els mateixos protagonistes que apareixen al 
Tapís de Tarragona, obra de Joan Miró i de Josep Royo. De fet, el conte està 
inspirat en aquesta emblemàtica obra mironiana que s'exposa al mateix 
museu. La Maria estima la lluna és obra de Montserrat (Rat) Cebrián, autora del 
text, i d'Armand, qui n'ha fet les ilꞏlustracions. D'altra banda, l'artista Yola 
Albalat ha realitzat una versió animada de la història, que es podrà veure al 
web www.dipta.cat/MAMT un cop presentat el llibre. L'edició del conte, 
impulsada pel Museu i pel seu servei del MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec de 
la Diputació. L'objectiu d'aquesta obra és acostar el públic més petit al món de 
l'art, a través d'una nova proposta pedagògica carregada d'atractiu, tant pel 
que fa al text com a les ilꞏlustracions. Aquest conte neix del projecte que el 
MAMT Pedagògic duu a terme al voltant del tapís de Miró, i forma part de la 
MAMT BOX, amb la qual es vol arribar als centres d'educació infantil i primària 
que no tenen l'oportunitat de visitar aquest museu però que estan interessats a 
treballar-ne les colꞏleccions.La presentació del llibre ha anat a càrrec del 
diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, acompanyat 
dels autors i de la directora del MAMT, Rosa M. Ricomà.La Maria estima la 
lluna és només una de les novetats literàries que oferirà aquest Sant Jordi La 
Diputació de Tarragona. Una desena de llibres editats durant el darrer any per 
la institució s'afegeixen enguany a la oferta de la Diputació i es podran trobar 
el proper dilluns 23 d'abril a l'estand que s'ubicarà a la Rambla Nova de 
Tarragona, amb motiu de la Diada de Sant Jordi. També s'hi oferiran d'altres 
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títols propis que integren la biblioteca virtual Ramon Berenguer IV 
(www.dipta.cat/RBIV). Les principals novetats literàries que ofereix la Diputació 
per aquest Sant Jordi són de temàtica local, d'àmbits com l'art, la literatura, la 
geografia o la pedagogia. Entre aquestes, s'hi troben dues guies de municipis 
com la Guia de la Morera de Montsant, de diversos autors (Colꞏlecció Els 
Llibres de la Medusa, 11); la Guia de Jesús, de diversos autors (Colꞏlecció Els 
Llibres de la Medusa, 12); el còmic Negatio Blues de Robert Sirvent i Carles 
Pérez; el llibre Joan Lahosa Valimaña, el pintor de Prat de Comte, 1902 ' 
Barcelona, 1981, de Diana Rossell; Antoni Pedrola. Art, experimentació i 
mestratge de Raquel Medina; el conte infantil El Rei del Vent, de Robert Sirvent 
i Àngel Sauret; l'obra Jaume Mercadé, 1889-1967. A la recerca d'un art total, de 
Daniel Giralt-Miracle (Colꞏlecció Tamarit, 38); Apelꞏles Fenosa, entre París i El 
Vendrell de Josep Miquel Garcia i Jean Marie del Moral (Colꞏlecció Tamarit, 39) 
i Jugues' Propostes a l'entorn de l'art, el joc i l'aprenentatge, de diversos 
autors (Colꞏlecció MAMT Pedagògic, 11). TINET, com cada Sant Jordi, també 
oferirà gratuïtament l'edició digital del darrer llibre del Premi de narrativa curta 
per Internet (Obsessió i altres contes, de diversos autors) que es podrà 
descarregar en PDF i ePUB. Aquest premi es convoca anualment per 
l'Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural i el Centre de Normalització 
Lingüística i amb el patrocini i la colꞏlaboració de la Diputació de Tarragona. El 
guardó està inclòs en el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona. A més 
d'editar publicacions pròpies, la Diputació de Tarragona també dona suport 
econòmic i institucional a la producció editorial. Així succeeix amb diferents 
llibres de temàtica local sorgits al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre i 
que es presenten aquest Sant Jordi. Així mateix, l'estand de la Diputació a la 
Rambla Nova també exposarà i posarà a la venda, un any més, llibres de 
temàtica local editats per diferents ajuntaments de la demarcació, una mostra 
més del suport que la institució presta als municipis en l'àmbit de la difusió 
cultural. Publicat Dimecres, 18 d’abril de 2018 14:54 escrit per Diputació de 
Tarragona https://www.canalajuntament.cat/noticies/70315-el-museu-d-art-modern-
de-la-diputacio-edita-un-conte-infantil-inspirat-en-el-tapis-de-tarragona-de-joan-miro-
i-de-j     
Redacció, “Exposició de Roger Capató al MAMT. El proper dimecres 25 d'abril 
s'inaugura al MAMT l'exposició 'Clots' de Roger Caparó, Premi Julio Antonio 
d'Escultura 2017"Clots" és una mostra on la terra apareix com a força motriu que 
empeny l’artista a preguntar-se sobre la identitat pròpia i colꞏlectiva del 
lloc.L'exposició podrà visitar-se fins al 10 de juny en l'horari del MAMT, de dt. a dv. 
de 10 a 20 h /ds. de 10 a 15 i de 17 a 20 h/ dg. i festius d'11 a 14h.” 
http://www.dipta.cat/ca/actes-agenda/exposicio-de-roger-caparo-al-mamt 
 
Redacció, “"Clots" de Roger Caparó Del 26 d’abril al 10 de juny de 2018. Roger 
Caparó, guanyador del 38è premi d’escultura de la Biennal d’Art 2017 de la 
Diputació de Tarragona, presenta al Museu d’Art Modern de Tarragona una 
exposició individual que ens permet una visió àmplia del seu treball recent. El territori 
del Camp de Tarragona ha estat des del començament el motiu transversal sobre el 
qual elabora les seves obres, on la terra apareix com a força motriu que empeny 
l’artista a preguntar-se sobre la identitat pròpia i colꞏlectiva del lloc. A través de 
processos que abracen des del dibuix fins a la fotografia, l’escultura, les 
instalꞏlacions o les accions, hi descobrirem produccions que observen el Camp com 
a entorn d’evidents i fortes arrels agràries que l’autor enllaça també amb la mateixa 
idea de producció artística i cultural.  
http://www.dipta.cat/mamt/exposicions/clots-de-roger-caparo 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona acull l’exposició ‘Clots’ de Roger 
CaparóL’artista riudomenc és el guanyador del 38è Premi Julio Antonio d’Escultura 
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de la Biennal 2017 de la DiputacióEl guanyador del 38è Premi Julio Antonio 
d’Escultura de la Biennal d’Art 2017 de la Diputació de Tarragona, el riudomenc 
Roger Caparó, exposa part de la seva obra aquests dies al Museu d’Art Modern de 
la Diputació de Tarragona (MAMT). El vicepresident de la Diputació i alcalde de 
Riudoms, Josep M. Cruset, ha estat l’encarregat d’inaugurar aquest dimarts a la 
tarda la mostra ‘Clots’, que es podrà visitar fins al 10 de juny. L’exposició ‘Clots’ 
ofereix una visió àmplia del treball recent de Roger Caparó. Gairebé una desena 
d’obres conformen la mostra, la majoria d’elles instalꞏlacions. Pedres, argila, arrels 
d’arbres o fusta són alguns dels materials procedents de la terra que ha utilitzat 
Caparó per donar forma a les seves creacions. Precisament, l’artista troba en la terra 
del Camp de Tarragona el motiu central que inspira les seves obres i la força matriu 
per reflexionar sobre la identitat pròpia i colꞏlectiva. Les creacions de Caparó 
observen el territori com un entorn de fortes arrels agràries que l’autor enllaça amb la 
producció artística i cultural. L’acte d’inauguració de la mostra també ha comptat 
amb la presència de la directora del MAMT, Rosa Ricomà; la comissària de 
l’exposició, Assumpta Rosés, i l’artista, Roger Caparó, guanyador del Premi Julio 
Antonio d’Escultura de la Biennal d’Art 2017 de la Diputació. La Diputació de 
Tarragona, a través del Museu d’Art Modern, convoca els premis Tapiró de pintura i 
Julio Antonio d’escultura en el marc de la Biennal d’Art de la institució amb l’objectiu 
de fomentar la creació i la recerca en els camps de la pintura i l’escultura. Als 
guanyadors del certamen, a més de la dotació econòmica que reben, tenen la 
possibilitat d’exposar la seva obra de forma individual al MAMT”. 
http://www.noticiestgn.cat/2018/04/26/el-museu-dart-modern-de-tarragona-
acull-lexposicio-clots-de-roger-caparo/ 10:39 
 
 Redacció, “L'artista riudomenc Roger Caparó exposa al Museu d'Art ModernEl 
guanyador del 38è Premi Julio Antonio d'Escultura de la Biennal 2017 de la 
Diputació exposa part de la seva obra a 'Clots', que es podrà visitar fins al 10 de 
junyEl guanyador del 38è Premi Julio Antonio d'Escultura de la Biennal d'Art 2017 de 
la Diputació de Tarragona, el riudomenc Roger Caparó, exposa part de la seva obra 
aquests dies al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). El 
vicepresident de la Diputació i alcalde de Riudoms, Josep M. Cruset, va ser 
l'encarregat d'inaugurar el 24 d'abril la mostra 'Clots', que es podrà visitar fins al 10 
de juny. L'exposició 'Clots' ofereix una visió àmplia del treball recent de Roger 
Caparó. Gairebé una desena d'obres conformen la mostra, la majoria d'elles 
instalꞏlacions. Pedres, argila, arrels d'arbres o fusta són alguns dels materials 
procedents de la terra que ha utilitzat Caparó per donar forma a les seves creacions. 
Precisament, l'artista troba en la terra del Camp de Tarragona el motiu central que 
inspira les seves obres i la força matriu per reflexionar sobre la identitat pròpia i 
colꞏlectiva. Les creacions de Caparó observen el territori com un entorn de fortes 
arrels agràries que l'autor enllaça amb la producció artística i cultural. L'acte 
d'inauguració de la mostra també va comptar amb la presència de la directora del 
MAMT, Rosa Ricomà; la comissària de l'exposició, Assumpta Rosés, i l'artista, Roger 
Caparó, guanyador del Premi Julio Antonio d'Escultura de la Biennal d'Art 2017 de la 
Diputació. La Diputació de Tarragona, a través del Museu d’Art Modern, convoca els 
premis Tapiró de pintura i Julio Antonio d’escultura en el marc de la Biennal d’Art de 
la institució amb l’objectiu de fomentar la creació i la recerca en els camps de la 
pintura i l’escultura. Als guanyadors del certamen, a més de la dotació econòmica 
que reben, tenen la possibilitat d'exposar la seva obra de forma individual al MAMT.  
https://www.infocamp.cat/art/item/19117-l-artista-riudomenc-roger-caparo-
exposa-al-museu-d-art-modern 28/04/2018 14:55 
 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern presenta una mostra fotogràfica sobre escultures 
en llocs poc habitualsL'exposició 'Inner lanscapes', de l'escultora Béatrice Bizot i el 
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fotògraf Ramon Cornadó, s'inaugurarà aquest dijous 3 de maig al museu tarragoní. 
El Museu d'Art Modern (MAMT) de la Diputació de Tarragona acollirà, del 3 de maig 
al 10 de juny, l'exposició de fotografia 'Inner landscapes' dels artistes Béatrice Bizot 
(escultora) i Ramon Cornadó (fotògraf). La mostra s'inaugurarà aquest dijous 3 de 
maig, a dos quarts de 8 del vespre, i es podrà visitar, de dimarts a divendres, de 10 
del matí a 8 del vespre, els dissabtes, de 10 del matí a 3 de la tarda i de 5 de la tarda 
a 8 del vespre, i els diumenges i festius, d'11 del matí a 2 del migdia. Aquesta 
proposta fotogràfica és l'obra de dos artistes que fusionen la seva visió i línies de 
treball reflexionant sobre l'ésser humà contemporani, en relació a l’entorn físic com a 
metàfora del seu món intern, exposat als cicles de renaixement i mort constant dels 
seus valors, de les relacions amb els altres i dels ideals que el sostenen.Temes que, 
en el context actual de la societat "líquida" en la qual vivim, ressalten de forma 
poderosa. L’escenografia construïda per a expressar aquesta idea ha estat la 
integració d’espais perifèrics, postindustrials o llocs inusuals de presència humana 
(tema recurrent en el treball del fotògraf) amb les figures arquitectòniques de 
l’escultora, alterant-ne completament l’escala, amb el propòsit de crear la percepció 
de versemblança en les fotografies. Sobrepassem, així, el que és individual en la 
creació de cadascú a través d’una ficció compartida, prenent, com a punt de partida, 
el silenci inherent en el treball i la trajectòria personal d’ambdós autors.El fet de 
traslladar les peces escultòriques, generalment instalꞏlades en espais urbans, a 
espais exteriors i abandonats fa que, tant els indrets com les escultures, 
s'embolcallin d'un valor arqueològic, mitològic o, fins i tot, sacre en funció del context 
i escenografia escollits. Algunes de les imatges, donada la seva posada en escena, 
prenen també un caire de crítica social. La mirada introspectiva de les escultures 
expressada amb els ulls closos, i contextualitzades amb els paisatges i entorns 
utilitzats, ens pot suggerir que totes elles apunten a un present/passat dels 
esdeveniments humans fallits, alhora que prenen consciència, amb aquesta mirada 
interioritzada, d’allò que cal esmenar per no eclipsar la nostra supervivència com a 
espècie.Tanmateix, aquestes obres per la seva naturalesa metafòrica, estan obertes 
a múltiples interpretacions per part de qui les observi. Aquest projecte al MAMT, es 
materialitza en un circuit expositiu que inclou l'espai exterior del museu (façana), 
dues de les sales d'exposicions temporals, i el pati interior del museu, ocupant així 
àmbits no utilitzats anteriorment amb finalitat expositiva. Les fotografies de 
l'exposició oscilꞏlen entre els 300x200 cm i els 130x90 cm impreses en lona, algunes 
de les quals van separades de la paret i pengen del sostre. La idea és donar volum i 
monumentalitat a la imatge, tot emulant la tridimensionalitat de les peces 
escultòriques. Hi ha un petit grup de 6 fotografies de 50x75 cm presentades en 
format i impressió clàssics per tal de poder donar també una percepció més íntima 
del que suggereixen les imatges en aquesta proposta expositiva. 
http://reusdigital.cat/noticies/cultura/el-museu-dart-modern-presenta-una-
mostra-fotografica-sobre-escultures-en-llocs-poc 03/05/2018 9:30 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern presenta una mostra fotogràfica sobre escultures 
en llocs poc habitualsL'exposició 'Inner lanscapes', de l'escultora Béatrice Bizot i el 
fotògraf Ramon Cornadó, s'inaugurarà aquest dijous 3 de maig al museu tarragoní. 
El Museu d'Art Modern (MAMT) de la Diputació de Tarragona acollirà, del 3 de maig 
al 10 de juny, l'exposició de fotografia 'Inner landscapes' dels artistes Béatrice Bizot 
(escultora) i Ramon Cornadó (fotògraf). La mostra s'inaugurarà aquest dijous 3 de 
maig, a dos quarts de 8 del vespre, i es podrà visitar, de dimarts a divendres, de 10 
del matí a 8 del vespre, els dissabtes, de 10 del matí a 3 de la tarda i de 5 de la tarda 
a 8 del vespre, i els diumenges i festius, d'11 del matí a 2 del migdia. Aquesta 
proposta fotogràfica és l'obra de dos artistes que fusionen la seva visió i línies de 
treball reflexionant sobre l'ésser humà contemporani, en relació a l’entorn físic com a 
metàfora del seu món intern, exposat als cicles de renaixement i mort constant dels 
seus valors, de les relacions amb els altres i dels ideals que el sostenen.Temes que, 
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en el context actual de la societat "líquida" en la qual vivim, ressalten de forma 
poderosa. L’escenografia construïda per a expressar aquesta idea ha estat la 
integració d’espais perifèrics, postindustrials o llocs inusuals de presència humana 
(tema recurrent en el treball del fotògraf) amb les figures arquitectòniques de 
l’escultora, alterant-ne completament l’escala, amb el propòsit de crear la percepció 
de versemblança en les fotografies. Sobrepassem, així, el que és individual en la 
creació de cadascú a través d’una ficció compartida, prenent, com a punt de partida, 
el silenci inherent en el treball i la trajectòria personal d’ambdós autors.El fet de 
traslladar les peces escultòriques, generalment instalꞏlades en espais urbans, a 
espais exteriors i abandonats fa que, tant els indrets com les escultures, 
s'embolcallin d'un valor arqueològic, mitològic o, fins i tot, sacre en funció del context 
i escenografia escollits. Algunes de les imatges, donada la seva posada en escena, 
prenen també un caire de crítica social. La mirada introspectiva de les escultures 
expressada amb els ulls closos, i contextualitzades amb els paisatges i entorns 
utilitzats, ens pot suggerir que totes elles apunten a un present/passat dels 
esdeveniments humans fallits, alhora que prenen consciència, amb aquesta mirada 
interioritzada, d’allò que cal esmenar per no eclipsar la nostra supervivència com a 
espècie.Tanmateix, aquestes obres per la seva naturalesa metafòrica, estan obertes 
a múltiples interpretacions per part de qui les observi. Aquest projecte al MAMT, es 
materialitza en un circuit expositiu que inclou l'espai exterior del museu (façana), 
dues de les sales d'exposicions temporals, i el pati interior del museu, ocupant així 
àmbits no utilitzats anteriorment amb finalitat expositiva. Les fotografies de 
l'exposició oscilꞏlen entre els 300x200 cm i els 130x90 cm impreses en lona, algunes 
de les quals van separades de la paret i pengen del sostre. La idea és donar volum 
imonumentalitat a la imatge, tot emulant la tridimensionalitat de les peces 
escultòriques. Hi ha un petit grup de 6 fotografies de 50x75 cm presentades en 
format i impressió clàssics per tal de poder donar també una percepció més íntima 
del que suggereixen les imatges en aquesta proposta expositiva.” 
https://www.infocamp.cat/art/item/19168-el-museu-d-art-modern-presenta-una-
mostra-fotografica-sobre-escultures-en-llocs-poc-habituals.01 Maig 2018 00:47 
 
Pilar Parcerisas, “Les exposicions de l’Any Guinovart. cartellisme (Temps de cartells, 
al Museu del’Hospitalet), l’erotisme (Mestre d’amor, alCentre Cultural de Terrassa), 
la seva relació amb França (Guinovart le parisien, al’Institut Francès de Barcelona), 
la música (Josep Guinovart. Variacions per a piano en color, al Palau de la Música 
Catalanai Gu-Inno-Vart, al Museu de la Música de Barcelona), els lligams amb 
l’arqueologia il’antropologia (Mesopaphitecus, al MuseuReferents, al Museu d’Art de 
Girona), la mar Mediterrània mar, Museu d’Art Modern de Tarragona), l’escultura (La 
forja d’Hefest. Guinovart escultòric, a la Fundació Fran Daurel de Barcelona),el 
gravat (Gravar és esgarrapar, al Museu de la pell d’Igualada), la devoció a Chopin 
(Variacions Chopin, a la Cartoixade Valldemosa a Mallorca), la gastronomia 
(Guinovart “à table”, a la Fundació Parramón, de Ventalló), la relació amb el disseny 
(GuinoFad, al FAD de Barcelona) i l’Espai Guinovart d’Agramunt oferirà unric conjunt 
d’obres de l’artista que estan en espais institucionals de Catalunya i de difícil accés. 
Una esperada Retrospectiva Guinovart a l’Espai Volart de la Fundació Vila Casas a 
Barcelona, comissariada per Llucià Homs, corona les catorze exposicions que 
tindran lloc aquest any arreu de Catalunya, una mirada calidoscòpica a l’expressió 
plàstica, polifacètica, humana i vital de Josep Guinovart, que sabé ajudar les noves 
generacions i restar amatent a la construcció d’un país des de la plàstica, sense trair 
ni umilꞏlímetre la recerca en la seva pintura”. Bonart, núm 182 maig, juny, juliol 
2018 (042/043) 
 
Redacció, “"Clots" de Roger Caparó Del 26 d’abril al 10 de juny de 2018. Roger 
Caparó, guanyador del 38è premi d’escultura de la Biennal d’Art 2017 de la 
Diputació de Tarragona, presenta al Museu d’Art Modern de Tarragona una 
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exposició individual que ens permet una visió àmplia del seu treball recent. El territori 
del Camp de Tarragona ha estat des del començament el motiu transversal sobre el 
qual elabora les seves obres, on la terra apareix com a força motriu que empeny 
l’artista a preguntar-se sobre la identitat pròpia i colꞏlectiva del lloc. A través de 
processos que abracen des del dibuix fins a la fotografia, l’escultura, les 
instalꞏlacions o les accions, hi descobrirem produccions que observen el Camp com 
a entorn d’evidents i fortes arrels agràries que l’autor enllaça també amb la mateixa 
idea de producció artística i cultural.  Bonart, núm 182  maig, juny, juliol 2018 
(072) 
 
Fina Duran, “Inner Landscape: Ramón Cornadó i Béatrice Bizot. Museu d’Art Modern 
de Tarragona. Del 3 de maig al 10 de juny del 2018. Inner Landscape és una 
exposició que es presenta al Museu d’Art Modern de Tarragona amb unes obres que 
uniexen dos llenguatges artístics (l’escultura i la fotografia) que ens endinsen en un 
món imaginari que ens treu de la nostra quotidianitat i ens porta cap a llocs que ens 
interriguen. La irrealitat de les imatges ens impacta i ens força a sortir del nostra 
entorn habitual. La incomoditat que això genera ens obre a noves mirades que ens 
encaminen a situar-nos davant del resultat de la recerca dels dos artistes. Les 
escultures de Béatrice Bizot desprenen serenor, els rostres amb els ulls tancats ens 
forcen a girar la mirada del ón exterior al món interior, a fugir del soroll per enfrontar-
nos a la solitud del nostra silenci...” Bonart, núm 182  maig, juny, juliol 2018 (052) 
 
Redacció,  Anunci : “Clots - Roger Caparó Premi Julio Antonio d’Escultura 
2017Anunci Inner landscapes Ramon Cornadó/Béatrice Bizot. Del 3 de amig al 10 
de juny de 2018. Bonart, núm 182  maig, juny, juliol 2018 (022) 
 
El Museu d’Art Modern presenta una mostra fotogràfica sobre escultures en llocs poc 
habituals Aquesta proposta de l’escultora Béatrice Bizot i el fotògraf Ramon Cornadó 
és l’obra de dos artistes que fusionen la seva visió i línies de treball, reflexionant 
sobre l’ésser humà contemporani. L’exposició es podrà visitar fins el proper deu de 
juny. TAC 12  Notícies 12 (04-05-2018) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull l’exposició 
“Inner landscapes”Fins al 10 de juny es pot visitar aquest projecte creat fruit de la 
colꞏlaboració entre els artistes Ramon Cornadó i Béatrice Bizot. El Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona acull fins al proper 10 de juny l’exposició 
fotogràfica “Inner landscapes”, fruit de la colꞏlaboració entre el fotògrafRamon 
Cornadó i l’escultora Béatrice Bizot. La mostra s’ha inaugurat aquest dijous en un 
acte al qual han assistit el diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan 
Olivella; la directora del museu, Rosa Ricomà, i els creadors.Aquesta proposta 
fotogràfica és l’obra de dos artistes que fusionen la seva visió i línies de treball de 
cada especialitat artística reflexionant sobre l’ésser humà contemporani, en relació a 
l’entorn físic com a metàfora del seu món intern. L’escenografia construïda per a 
expressar aquesta idea ha estat la integració d’espais perifèrics, postindustrials o 
llocs inusuals de presència humana amb les figures arquitectòniques de l’escultora, 
alterant-ne completament l’escala a través de la fotografia.El projecte es materialitza 
en un circuit expositiu que inclou la façana del Museu d’Art Modern, dues de les 
sales d’exposicions temporals i el pati interior del museu. Les fotografies de 
l’exposició oscilꞏlen entre els 270 x 180 cm i els 130 x 90 cm impreses en lona. A 
més, hi ha un petit grup de 6 fotografies de 50 x 75 cm presentades en format i 
impressió clàssics.Ramon Cornadó és un fotògraf tarragoní. La seva obra es mou 
actualment en dos àmbits ben diferenciats: l’observació i la interpretació de la realitat 
que ens envolta i, per l’altre costat, en l’expressió de la poesia visual. Ha estat 
encarregat dels Serveis Fotogràfics del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 
codirector amb l’escriptor Magí Sunyer de la colꞏlecció de fotografia i poesia “La 
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imatge que parla” de l’editorial Arola Editors, a més ha fet publicacions al voltant del 
patrimoni per a la Diputació de Tarragona. Premi nacional de fotografia Lux d’Or el 
1993, en l’apartat de retrat.Béatrice Bizot va néixer a Milà on va iniciar la seva 
carrera artística a l’Acadèmia de les Belles Arts de Brera. Els seus estudis van 
continuar al Center for the Arts de Midlan a Michigan, als Estats Units i posteriorment 
al departament d’escultura del Delta College de Michigan. Aquests anys d’estudi li 
van permetre adquirir una sòlida formació tècnica, tant en el camp del modelat com 
en el domini dels materials, en particular el bronze. Abans de venir a viure a 
Tarragona, on s’ha format a l’Escola d’Art de la Diputació a Tarragona, va realitzar 
diferents mostres a França. A la seva obra hi ha un fil conductor, l’home/la dona i el 
seu entorn en el sentit ampli de la paraula”. 
http://laciutat.cat/museu-dart-modern-diputacio-tarragona-acull-lexposicio-
inner-landscapes 4 de maig de 2018 
 
 
Redacció, “El MAMT recorda la figura de l’escultor canongí Salvador Martorell. La 
trajectòria i les principals obres de l’escultor formen part d’una instalꞏlació al museu. 
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona homenatja l’escultor Salvador 
Martorell i mostra l’empremta de l’obra d’aquest reconegut artista nascut a la 
Canonja, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La sala del Museu 
dedicada a l’escultor ha incorporat un plafó commemoratiu amb una imatge de 
l’artista realitzada pel fotògraf Pere Masdéu Rovira i un escrit que recull les principals 
fites de la seva reconeguda trajectòria artística. També s’hi acompanyen algunes de 
les obres més destacades de l’escultor. Aquest diumenge, 13 de maig, es compliran 
50 anys de la mort de l’artista àmpliament conegut i reconegut a Tarragona. 
Escultures que formen part del paisatge de la ciutat de Tarragona La façana de 
l’edifici,situat al número 100 de la Rambla Nova de Tarragona, on s’ubica l’actual seu 
central de CaixaBank, conté algunes de les escultures de Martorell que ja formen 
part del paisatge propi de la ciutat. L’any 1954 es van encarregar a l’escultor quatre 
escultures per aquest edifici. Les peces, de caire clàssic, representen les alꞏlegories 
al Treball, a l’Estalvi, al Mar i a la Terra. Estan colꞏlocades per parelles, dues a la 
façana de l’edifici, a dreta i esquerra de la porta principal, dins d’unes fornícules i les 
altres dues a la part superior, coronant els laterals de l’edifici. Una altra obra 
emblemàtica de l’artista que es pot veure a la ciutat és l’escultura dedicada al déu 
Mercuri, que es va instalꞏlar, l’any 1959 al bell mig de la plaça dels Carros. 
L’escultura va ser en tot moment, i fins la seva mort, la gran passió d’un artista amb 
gran domini de la tècnica i una exquisida sensibilitat en el tractament de la figura 
humana. Un artista compromès amb l’educació artística a la ciutat Vinculat al 
Noucentisme, Salvador Martorell i Ollé (La Canonja, 1895 – Tarragona, 1968) va 
conrear un classicisme arcaïtzant influït per Aristides Maillol. La seva primera etapa 
de formació va transcórrer a Barcelona i, posteriorment, va completar-la a París 
becat per la Diputació de Tarragona (1918-19). A la capital francesa va guanyar amb 
l’escultura “Sortint del bany”, l’any 1925, la Medalla d’Or de l’Exposició d’Arts 
Decoratives i, el 1929, a Barcelona, la Medalla d’Or de l’Exposició Internacional amb 
l’obra “Cap de Negre”. L’any 1934 va tornar definitivament a Tarragona, on va 
contribuir al desenvolupament del Taller-Escola de la Generalitat Republicana, activa 
fins al 1938, l’any que va ser destruïda a causa dels bombardeigs que va patir la 
ciutat durant la Guerra Civil. Entre els anys 1947 i 1965, va treballar com a professor 
d’escultura de l’Escola-Taller d’Art de la Diputació de Tarragona, ubicada aleshores 
a la seu que actualment ocupa el Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
http://www.noticiestgn.cat/2018/05/10/el-mamt-recorda-la-figura-de-lescultor-
canongi-salvador-martorell/ 10/05/2018 (14:07) 
 
Redacció, “El MAMT recorda la figura de l’escultor canongí Salvador Martorell. La 
trajectòria i les principals obres de l’escultor formen part d’una instalꞏlació al museu. 
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El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona homenatja l’escultor Salvador 
Martorell i mostra l’empremta de l’obra d’aquest reconegut artista nascut a la 
Canonja, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La sala del Museu 
dedicada a l’escultor ha incorporat un plafó commemoratiu amb una imatge de 
l’artista realitzada pel fotògraf Pere Masdéu Rovira i un escrit que recull les principals 
fites de la seva reconeguda trajectòria artística. També s’hi acompanyen algunes de 
les obres més destacades de l’escultor. Aquest diumenge, 13 de maig, es compliran 
50 anys de la mort de l’artista àmpliament conegut i reconegut a Tarragona. 
Escultures que formen part del paisatge de la ciutat de Tarragona La façana de 
l’edifici,situat al número 100 de la Rambla Nova de Tarragona, on s’ubica l’actual seu 
central de CaixaBank, conté algunes de les escultures de Martorell que ja formen 
part del paisatge propi de la ciutat. L’any 1954 es van encarregar a l’escultor quatre 
escultures per aquest edifici. Les peces, de caire clàssic, representen les alꞏlegories 
al Treball, a l’Estalvi, al Mar i a la Terra. Estan colꞏlocades per parelles, dues a la  
façana de l’edifici, a dreta i esquerra de la porta principal, dins d’unes fornícules i les 
altres dues a la part superior, coronant els laterals de l’edifici. Una altra obra 
emblemàtica de l’artista que es pot veure a la ciutat és l’escultura dedicada al déu 
Mercuri, que es va instalꞏlar, l’any 1959 al bell mig de la plaça dels Carros. 
L’escultura va ser en tot moment, i fins la seva mort, la gran passió d’un artista amb 
gran domini de la tècnica i una exquisida sensibilitat en el tractament de la figura 
humana. Un artista compromès amb l’educació artística a la ciutat Vinculat al 
Noucentisme, Salvador Martorell i Ollé (La Canonja, 1895 – Tarragona, 1968) va 
conrear un classicisme arcaïtzant influït per Aristides Maillol. La seva primera etapa 
de formació va transcórrer a Barcelona i, posteriorment, va completar-la a París 
becat per la Diputació de Tarragona (1918-19). A la capital francesa va guanyar amb 
l’escultura “Sortint del bany”, l’any 1925, la Medalla d’Or de l’Exposició d’Arts 
Decoratives i, el 1929, a Barcelona, la Medalla d’Or de l’Exposició Internacional amb 
l’obra “Cap de Negre”. L’any 1934 va tornar definitivament a Tarragona, on va 
contribuir al desenvolupament del Taller-Escola de la Generalitat Republicana, activa 
fins al 1938, l’any que va ser destruïda a causa dels bombardeigs que va patir la 
ciutat durant la Guerra Civil. Entre els anys 1947 i 1965, va treballar com a professor 
d’escultura de l’Escola-Taller d’Art de la Diputació de Tarragona, ubicada aleshores 
a la seu que actualment ocupa el Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
http://diaridigital.tarragona21.com/el-museu-dart-modern-recorda-i-homenatja-
la-figura-de-lescultor-canongi-salvador-martorell/  10/05/2018 (14:07) 
 
Redacció, “El MAMT recorda la figura de l’escultor canongí Salvador Martorell. La 
trajectòria i les principals obres de l’escultor formen part d’una instalꞏlació al museu. 
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona homenatja l’escultor Salvador 
Martorell i mostra l’empremta de l’obra d’aquest reconegut artista nascut a la 
Canonja, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La sala del Museu 
dedicada a l’escultor ha incorporat un plafó commemoratiu amb una imatge de 
l’artista realitzada pel fotògraf Pere Masdéu Rovira i un escrit que recull les principals 
fites de la seva reconeguda trajectòria artística. També s’hi acompanyen algunes de 
les obres més destacades de l’escultor. Aquest diumenge, 13 de maig, es compliran 
50 anys de la mort de l’artista àmpliament conegut i reconegut a Tarragona. 
Escultures que formen part del paisatge de la ciutat de Tarragona La façana de 
l’edifici,situat al número 100 de la Rambla Nova de Tarragona, on s’ubica l’actual seu 
central de CaixaBank, conté algunes de les escultures de Martorell que ja formen 
part del paisatge propi de la ciutat. L’any 1954 es van encarregar a l’escultor quatre 
escultures per aquest edifici. Les peces, de caire clàssic, representen les alꞏlegories 
al Treball, a l’Estalvi, al Mar i a la Terra. Estan colꞏlocades per parelles, dues a la  
façana de l’edifici, a dreta i esquerra de la porta principal, dins d’unes fornícules i les 
altres dues a la part superior, coronant els laterals de l’edifici. Una altra obra 
emblemàtica de l’artista que es pot veure a la ciutat és l’escultura dedicada al déu 
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Mercuri, que es va instalꞏlar, l’any 1959 al bell mig de la plaça dels Carros. 
L’escultura va ser en tot moment, i fins la seva mort, la gran passió d’un artista amb 
gran domini de la tècnica i una exquisida sensibilitat en el tractament de la figura 
humana. Un artista compromès amb l’educació artística a la ciutat Vinculat al 
Noucentisme, Salvador Martorell i Ollé (La Canonja, 1895 – Tarragona, 1968) va 
conrear un classicisme arcaïtzant influït per Aristides Maillol. La seva primera etapa 
de formació va transcórrer a Barcelona i, posteriorment, va completar-la a París 
becat per la Diputació de Tarragona (1918-19). A la capital francesa va guanyar amb 
l’escultura “Sortint del bany”, l’any 1925, la Medalla d’Or de l’Exposició d’Arts 
Decoratives i, el 1929, a Barcelona, la Medalla d’Or de l’Exposició Internacional 
ambl’obra “Cap de Negre”. L’any 1934 va tornar definitivament a Tarragona, on va 
contribuir al desenvolupament del Taller-Escola de la Generalitat Republicana, activa 
fins al 1938, l’any que va ser destruïda a causa dels bombardeigs que va patir la 
ciutat durant la Guerra Civil. Entre els anys 1947 i 1965, va treballar com a professor 
d’escultura de l’Escola-Taller d’Art de la Diputació de Tarragona, ubicada aleshores 
a la seu que actualment ocupa el Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
http://laciutat.cat/el-museu-dart-modern-homenatja-la-figura-de-lescultor-
canongi-salvador-martorell 10/05/2018 (14:07) 
 
 
Redacció, “El MAMT recorda la figura de l’escultor canongí Salvador Martorell. La 
trajectòria i les principals obres de l’escultor formen part d’una instalꞏlació al museu. 
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona homenatja l’escultor Salvador 
Martorell i mostra l’empremta de l’obra d’aquest reconegut artista nascut a la 
Canonja, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La sala del Museu 
dedicada a l’escultor ha incorporat un plafó commemoratiu amb una imatge de 
l’artista realitzada pel fotògraf Pere Masdéu Rovira i un escrit que recull les principals 
fites de la seva reconeguda trajectòria artística. També s’hi acompanyen algunes de 
les obres més destacades de l’escultor. Aquest diumenge, 13 de maig, es compliran 
50 anys de la mort de l’artista àmpliament conegut i reconegut a Tarragona. 
Escultures que formen part del paisatge de la ciutat de Tarragona La façana de 
l’edifici,situat al número 100 de la Rambla Nova de Tarragona, on s’ubica l’actual seu 
central de CaixaBank, conté algunes de les escultures de Martorell que ja formen 
part del paisatge propi de la ciutat. L’any 1954 es van encarregar a l’escultor quatre 
escultures per aquest edifici. Les peces, de caire clàssic, representen les alꞏlegories 
al Treball, a l’Estalvi, al Mar i a la Terra. Estan colꞏlocades per parelles, dues a la  
façana de l’edifici, a dreta i esquerra de la porta principal, dins d’unes fornícules i les 
altres dues a la part superior, coronant els laterals de l’edifici. Una altra obra 
emblemàtica de l’artista que es pot veure a la ciutat és l’escultura dedicada al déu 
Mercuri, que es va instalꞏlar, l’any 1959 al bell mig de la plaça dels Carros. 
L’escultura va ser en tot moment, i fins la seva mort, la gran passió d’un artista amb 
gran domini de la tècnica i una exquisida sensibilitat en el tractament de la figura 
humana. Un artista compromès amb l’educació artística a la ciutat Vinculat al 
Noucentisme, Salvador Martorell i Ollé (La Canonja, 1895 – Tarragona, 1968) va 
conrear un classicisme arcaïtzant influït per Aristides Maillol. La seva primera etapa 
de formació va transcórrer a Barcelona i, posteriorment, va completar-la a París 
becat per la Diputació de Tarragona (1918-19). A la capital francesa va guanyar amb 
l’escultura “Sortint del bany”, l’any 1925, la Medalla d’Or de l’Exposició d’Arts 
Decoratives i, el 1929, a Barcelona, la Medalla d’Or de l’Exposició Internacional 
ambl’obra “Cap de Negre”. L’any 1934 va tornar definitivament a Tarragona, on va 
contribuir al desenvolupament del Taller-Escola de la Generalitat Republicana, activa 
fins al 1938, l’any que va ser destruïda a causa dels bombardeigs que va patir la 
ciutat durant la Guerra Civil. Entre els anys 1947 i 1965, va treballar com a professor 
d’escultura de l’Escola-Taller d’Art de la Diputació de Tarragona, ubicada aleshores 
a la seu que actualment ocupa el Museu d’Art Modern de Tarragona.” 
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https://www.canalajuntament.cat/noticies/71566-el-museu-d-art-modern-
recorda-i-homenatja-la-figura-de-l-escultor-canongi-salvador-martorell 
10/05/2018 (14:07) 
 
Cristina Valls, “Escultura i fotografia. Una fusión artística de significats. L’escultira 
béatrice Bizot i el fotògraf Ramon Cornadó exposnun amostra de 16 fotografies del 
projecte Inner Landscapes (paisatges interiors) al Museu d’Art Modern de Tarragona 
fins el 10 de juny. 
Diari de Tarragona, 10 de maig de 2018 (p. 23 i 33) 
 
Redacció, “Fusión. Una reflexión artística sobre el ser huano contemporáneo. El 
Museu d’art Modern de Tarragona acoge una muestra del fotógrafoi Ramon Cornadó 
y la escultora Béatrice Bizot. La exposición Inner landscapes se puede visitar hasta 
el oproximo 10 de juniuo. La entrada es libre.” 
Diari de Tarragona, 7 de mig de 2018 (p.53) 
 
  
Redacció, “El MAMT recorda la figura de l’escultor Salvador Martorell. L’artista 
destaca pel compromís amb l’educació artística a la ciutat. El Museu d’Art Modern de 
la Diputació de Tarragona homenatja l’escultor Salvador Martorell i mostra 
l’empremta de l’obra d’aquest reconegut artista nascut  
a la Canonja, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La sala del Museu 
dedicada a l’escultor ha incorporat un plafó commemoratiu amb una imatge de  
l’artista realitzada pel fotògraf Pere Masdéu Rovira i un escrit que recull les principals 
fites de la seva reconeguda trajectòria artística. També s’hi acompanyen algunes de 
les obres més destacades de l’escultor. Aquest diumenge, 13 de maig, es van 
complir 50 anys de la mort de l’artista àmpliament conegut i reconegut a Tarragona. 
Escultures que formen part del paisatge de Tarragona La façana de l’edifici situat al 
número 100 de la Rambla Nova de Tarragona conté algunes de les escultures de 
Martorell que ja formen part del paisatge propi de la ciutat. L’any 1954 es van 
encarregar a l’escultor quatre escultures per aquest edifici. Les peces, d’aspecte 
clàssic, representen les alꞏlegories al Treball, a l’Estalvi, al Mar i a la Terra. Estan 
colꞏlocades per parelles, dues a la façana de l’edifici, a dreta iesquerra de la porta 
principal, dins d’unes fornícules i les altres dues a la part superior, coronant els 
laterals de l’edifici. Una altra obra emblemàtica de l’artista que es pot veure a la 
ciutat és l’escultura dedicada al déu Mercuri, que es va instalꞏlar, l’any  
1959 al bell mig de la plaça dels Carros. Vinculat al Noucentisme, Salvador Martorell 
i Ollé (la Canonja, 1895 - Tarragona, 1968) va conrear un classicisme arcaïtzant 
influït per Aristides Maillol. La seva primera etapa de formació va transcórrer a 
Barcelona i, posteriorment, va completar-la a París becat per la Diputació de 
Tarragona (1918-19) 
Diari de Tarragona, 15 de maig de 2018 (p. 03) 
 
Gloria Aznar, “ Patrimonio. Vuelven unas veladas festivas muy bien 
acompañadas en salas e instituciones de toda la provincia Exposiciones, visitas 
guiadas teatralizadas,talleres, performances, paseos entre las sombras nocturnas de 
las galerías, con una nueva perspectiva de las obras históricas, del legado 
patrimonial. Vuelve la Noche de los Museos, mañana y el sábado con una amplia 
oferta para todos los públicos y edades. En Tarragona se propone elViatge a la 
Constelꞏlació Museu, con el tema de la comunicación como hilo conductor. En un 
mundo hiperconectado, donde la transmisión de ideas y conocimiento ha dejado de 
ser unidireccional, la Constelꞏlació museu propone reflexionar sobre el uso y la 
importancia de la comunicación. Este viaje nocturno tendrá lugar el sábado por siete 
museos y centros culturales de la ciudad, conducido por un guía y con una duración 
aproximada de 2h.30 minutos. Asimismo, el traslado de una institución a otra se 
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puede hacer caminando o en el trenet turístico. Participan en este Viatge particular el 
Museu d’Història, el Museu Nacional Arqueològic, el Museu d’Art Modern de la 
Diputació, el Museu Diocesà, el Museu Bíblic, el Museu del Port y CaixaForum 
Tarragona. Es necesaria reserva previa en reserves@aurigasc.com y cuesta 2 
euros. Independientemente y al margen de este Viatge a la Constelꞏlació Museu, 
durante la velada, el público podrá descubrir de forma gratuita y a su aire los museos 
que desee. En el Museu d’Art Modern de la Diputació (MAMT), el sábado se podrán 
visitar en un horario especial, entre las 20.00h y la 01.00 horas, las exposiciones 
Clots, de Roger Caparó e Inner Landscapes, de Béatrice Bizot y Ramon Cornadó. 
También se ofrecerán videoproyecciones, la actividad familiar pedagógica para los 
más pequeños de la casa Paisatges Interiors y piezas musicales presentadas por la 
compositora tarraconense Anna d’Ivori. Viernes y sábado Esta edición se propone 
un ‘Viatge a la constelꞏlació Museu’ que reflexiona sobre la importancia y el uso de la 
comunicación” 
Diari de Tarragona, 17 de maig de 2018 (p. 48 i 49) 
 
 
Redacció, “Martí Rom publica un llibre sobre Miró i Mont-Roig. Aprofundeix en la 
relació de l’artista amn el municip del Baix Camp. La presentació és avbui al Museu 
d’art Modern de Tarragona. 
Diari de tarragona, 18 de maig de 2018 (p.54) 
 
Redacció, “Tarragona i Reus es bolquen amb la Nit dels Museus .Les dues ciutats 
obres les portes de diferents reclams culturals aquest dissabte.Els museus i centres 
culturals participants de Tarragona són el CaixaForum Tarragona, el Museu del Port, 
el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà, el Museu d’Art Modern, el Museu 
d’Història, el Museu Nacional Arqueològic i la Casa Castellarnau” 
 www.naciodigital.cat/reus/noticia/20001/tarragona/reus/es/bolquen/amb/nit/del
s/museus 19/05/2018 a les 19:28h 
 
 
Arnau Curto, “Tarragona visitarà els seus museus de nit i de forma gratuïta aquest 
dissabte 19 de maig amb una nova i 5ª edició de La Nit dels Museus. // Fins a mitja 
nit es podran visitar els principals museus de la ciutat amb propostes i activitats com 
‘El Viatge a la constelꞏlació museu’, una ruta per set d’ells: el CaixaForum, el Museu 
del Port, el Museu Bíblic, el Museu Diocesà, el Museu d’Art Modern, el Museu 
arqueològic i el Museu d’Història”. 
http://rctgn.cat/tgninfo-tarragona-acull-nova-edicio-nit-dels-museus/Per  
19 maig, 2018  
 
 
Agenda, “Museu d'Art Modern. Clots, de Roger Caparó. Fins al 10 de juny. 
http://www.elpuntavui.cat/agenda/portada/tarragona.html  22 de maig de 2018 
8:56 
 
 
La Diputació se suma a la celebració del Dia Internacional i la Nit Europea dels 
Museus El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, el Palau Bofarull i 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus ofereixen activitats gratuïtes. 
Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus 2018, que se celebra el 
divendres 18 de maig i que enguany arriba a la seva 40a edició a nivell mundial, 
diferents espais de la Diputació de Tarragona ofereixen activitats especials gratuïtes. 
El Palau Bofarull de Reus estarà obert entre les 19h i les 00h, i permetrà visitar la 
Sala Noble i la sala d’exposicions, que ara acull l’exposició ‘Els sons de l’espai’, del 
pintor Manuel Gallardo. A més, diferents professors i alumnes de l’Escola i 
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Conservatori de Música de la Diputació a Reus, hi oferiran actuacions musicals: A 
les 19h serà el torn d’Eniley Menéndez, pianista; a les 20h es realitzarà la funció de 
Quartet de metalls; a les 20:30h el Trio de contrabaixos; i , finalment, a les 21:30h el 
Quintet de flautes.L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus, ubicada al Carrer 
del Vent, permetrà visitar entre les 19 i les 00h l’exposició Joieria artística. Projectes 
de l’alumnat de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona -un projecte de 
col•laboració entre les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació. El pati del Llimoner 
del centre acull l’exposició.El Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona 
(MAMT) participa al Dia Internacional dels Museus oferint la visita a les exposicions 
que acull actualment i programant dues activitats especials: De 10 a 20h es 
realitzarà una visita lliure a les exposicions Clots, de Roger Caparó i Inner 
Landscapes, de Béatrice Bizot i Ramon Cornadó; de 13 a 20h serà el torn dels 
Paisatges Interiors: una activitat familiar autònoma a l’espai del MAMT Pedagògic, 
adreçada als més petits; 19h és farà la presentació del llibre Joan Miró i Mont-roig: el 
xiscle de l’oreneta de Martí Rom, que anirà a càrrec de Rosa M. Ricomà, directora 
del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona.A més, el MAMT, se sumarà 
també a la celebració de la Nit Europea dels Museus, que tindrà lloc el dissabte 19 
de maig. Es podran visitar en un horari especial, entre les 20 i les 01h, les 
exposicions Clots, de Roger Caparó i Inner Landscapes, de Béatrice Bizot i Ramon 
Cornadó. També s’oferiran altres activitats: de 20h a 01h és realitzaran 
videoprojeccions de peces audiovisuals d’artistes del territori a la sala d’actes; de 
21:30h a 01:00h serà el torn dels Paisatges Interiors: una activitat familiar autònoma 
a l’espai del MAMT Pedagògic, adreçada als més petits; a les 23h la cantant i 
compositora Anna d’Ivori presentarà peces musicals en el context de l’exposició 
Inner Landscapes al Pati del museu.El MAMT també participa, junt amb altres 
museus i centres culturals de la ciutat, a l’activitat organitzada per Auriga Serveis 
Culturals Viatge a la Constel•lació Museu, que permet visitar els diferents espais 
reflexionant sobre l’ús i la importància de la comunicació. El desplaçament entre els 
diferents espais es fa en trenet turístic, a partir de les 17:30h. Per gestionar les 
reserves enviar un correu a reserves@aurigasc.com o trucant al telèfon 977 22 54 
94.  
Patrimoni Redacció Infocamp, 18 Maig 2018 11:11  
 
Redacció, “La Diputació de Taragona presenta el llibre “Jocs i Llocs”, un recull sobre 
totes les  seus dels Jocs Meditarranis”. 
www.canalajuntament.cat 18/06/2018 
  
 
Redacció, “Mediterrània i Ponent, unides en una exposició del MAMTLes Terres de 
Ponent i la Mediterrània són dos eixos fonamentals de l’univers artístic de Josep 
Guinovart (1927-2007). Ara, aquests dos elements es mesclen i dialoguen en 
l’exposició Josep Guinovart. On conflueixen la terra i el mar, que es va inaugurar ahir 
al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). L’exposició forma part 
de la programació cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i dels actes de 
l’Any Guinovart, que commemora el desè aniversari de la mort d’aquest destacat 
artista vinculat a Agramunt, d’on era la seva mare, i també a Tarragona, d’on 
provenia la seva família paterna. Josep Guinovart és considerat un dels màxims 
exponents de l’avantguarda plàstica catalana i estatal de la segona meitat del segle 
XX. Va inaugurar la mostra el diputat de la Diputació, Joan Olivella.”. 
Diari Més, 21 de juny de 2018 (p. 09)  
 
Marisa Suárez, Núria Serra, “A Fons... Museu i escola: Projecte ets un artista... i 
exposes al MAMT” 
Guix.  Elements d’Acció Educativa/445  Juny 2018 (p.30-34) 
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Redacció, “Alumnes de secundària i batxillerat, nous guies del Museu d’Art Modern 
Amb una nova activitat educativa que s'impulsarà a partir del proper curs amb 
l'objectiu de donar a conèixer el museu i les seves colꞏleccions El Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) oferirà el proper curs una nova 
activitat educativa que convertirà els alumnes de secundària i batxillerat en guies per 
un dia. Aquesta proposta es posarà en marxa a partir del setembre i està pensada 
per a grups d’estudiants dels centres educatius d’arreu de la demarcació de 
Tarragona. 
Amb aquesta activitat, cada grup que visiti el museu tindrà l’oportunitat de conèixer 
el MAMT i les seves colꞏleccions al seu ritme i sense necessitat de la mediació de 
les educadores del MAMT Pedagògic. Aquesta activitat pretén que els estudiants hi 
participin activament i siguin ells mateixos qui expliquin cadascuna de les obres i 
espais del museu a través d’un procés d’aprenentatge lúdic i participatiu.Una 
trentena de fitxes recullen informació sobre diferents espais i obres que s’hi exposen 
i les ubiquen al museu. Després de localitzar cada espai o obra físicament al museu, 
el responsable del grup assignarà a un dels alumnes per sortir davant de la resta i 
llegir el contingut de la fitxa corresponent. Cada fitxa serà llegida per una persona 
diferent, de forma que tothom podrà ser Guia per un dia. L’activitat Guia per un dia 
forma part de la programació del MAMT Pedagògic (www.dipta.cat/mamtpedagogic) 
per al curs 2018/19, que s’ha presentat aquest dilluns al Museu d’Art Modern de la 
Diputació davant d’una cinquantena de docents d’arreu de la demarcació de 
Tarragona. El MAMT Pedagògic inclou d’altres activitats com el projecte Ets un 
artista… i exposes al MAMT, jornades sobre pedagogia i art per a professionals, 
visites escolars, seminaris i conferències, activitats gratuïtes per al públic familiar i la 
MAMT Pedagògic Box”. 
Laciutat.cat diari digital 25 juny 2018 
 
 
Redacció, “Alumnes de secundària i batxillerat es convertiran en guies per un dia al 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. 
Amb una nova activitat educativa que s'impulsarà a partir del proper curs amb 
l'objectiu de donar a conèixer el museu i les seves colꞏleccions 
El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) oferirà el proper curs 
una nova activitat educativa que convertirà els alumnes de secundària i batxillerat en 
guies per un dia. Aquesta proposta es posarà en marxa a partir del setembre i està 
pensada per a grups d'estudiants dels centres educatius d'arreu de la demarcació de 
Tarragona. Amb aquesta activitat, cada grup que visiti el museu tindrà l'oportunitat 
de conèixer el MAMT i les seves colꞏleccions al seu ritme i sense necessitat de la 
mediació de les educadores del MAMT Pedagògic. Aquesta activitat pretén que els 
estudiants hi participin activament i siguin ells mateixos qui expliquin cadascuna de 
les obres i espais del museu a través d'un procés d'aprenentatge lúdic i participatiu. 
Una trentena de fitxes recullen informació sobre diferents espais i obres que s'hi 
exposen i les ubiquen al museu. Després de localitzar cada espai o obra físicament 
al museu, el responsable del grup assignarà a un dels alumnes per sortir davant de 
la resta i llegir el contingut de la fitxa corresponent. Cada fitxa serà llegida per una 
persona diferent, de forma que tothom podrà ser Guia per un dia. L'activitat Guia per 
un dia forma part de la programació del MAMT Pedagògic per al curs 2018/19, que 
s'ha presentat aquest dilluns al Museu d'Art Modern de la Diputació davant d'una 
cinquantena de docents d'arreu de la demarcació de Tarragona. El MAMT 
Pedagògic inclou d'altres activitats com el projecte Ets un artista... i exposes al 
MAMT, jornades sobre pedagogia i art per a professionals, visites escolars, 
seminaris i conferències, activitats gratuïtes per al públic familiar i la MAMT 
Pedagògic Box”. 
www.dipta.cat 25/06/2018 14:04 
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Cristina Serret,  A partir del curs que ve els alumnes de secundària i batxillerat 
podran convertir-se en guies del Museu d’Art Modern de la diputació de Tarragona 
(MAMT) gràcies al projecte Guia per un dia. Aquesta proposta es posarà en marxa a 
partir del setembre i està pensada per a grups d'estudiants dels centres educatius 
d'arreu de la demarcació de Tarragona. Amb aquesta activitat, cada grup que visiti el 
museu tindrà l'oportunitat de conèixer el MAMT i les seves colꞏleccions al seu ritme i 
sense necessitat de la mediació de les educadores del MAMT Pedagògic. Aquesta 
activitat pretén que els estudiants hi participin activament i siguin ells mateixos qui 
expliquin cadascuna de les obres i espais del museu a través d'un procés 
d'aprenentatge lúdic i participatiu. 
Una trentena de fitxes recullen informació sobre diferents espais i obres que s'hi 
exposen i les ubiquen al museu. Després de localitzar cada espai o obra físicament 
al museu, el responsable del grup assignarà a un dels alumnes per sortir davant de 
la resta i llegir el contingut de la fitxa corresponent. Cada fitxa serà llegida per una 
persona diferent, de forma que tothom podrà ser Guia per un dia. L'activitat Guia per 
un dia forma part de la programació del MAMT Pedagògic per al curs 2018/19, que 
s'ha presentat aquest dilluns al Museu d'Art Modern de la Diputació davant d'una 
cinquantena de docents d'arreu de la demarcació de Tarragona”. 
Diari Més 27/06/2018 (p.32) 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona commemora l’Any Guinovart. Amb 
la projecció avui d’un documental i una lectura a càrrec de Margarida Aritzeta. El 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull avui “Letres i Arts. 
Visions de Josep Guinovart”, un acte emmarcat dins de les celebracions de l’Any 
Guinovart que engunay commemoren arreu de Catalunya el desè aniversari de la 
mort d’aquest artista. L’acte començarà amb la projecció del documentsal Josep 
Guinovart, l’art en llibertat , de Pep Puig, a les 18:15 hores i continuarà a les 19:30 
hores amb la lectura d’Un fil de llum, a càrrec de Margarida Aritzeta. Aquestes 
activitats també formen art de la programació cultural dels Jocs Meditarranis 
Tarragona 2018.” 
Diari de Tarragona, 5 de juliol de 2018 (p. 51) 
 
 
Anunci, “Exposició. “Josep Guinovart, on conflueixen la terra i el mar”. Fins el 30 de 
setembre de 2018-Entrada Lliure. Museu d’Art Modern” 
Revista Cambrils. Núm. 563 . Juliol 2018 (p. 29) 
 
Redacció,  Anunci: “. Del 19 de juny al 30 de juny de 2018. Bonart, núm 183 
agosto, setembre, octubre 2018 (051) 
 
Conxita Oliver, “Josep Guinovart. Terra i mar. Museu d’Art Modern de Tarragona. 
Del 19 de juny al 30 de juny de 2018. En complir-se els deu anys del traspàs de 
Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007), es ret un sentit homenatge a una de les 
figures cabdals de l’art català de la segona meitat del segle XX, amb la celebració de 
l’Any Guinovart. L’exposició On conflueixen la mar i la terra forma part de l’exhaustiu 
programa que es va iniciar l’any passat i que tindrà continuïtat fins al 2019. 
Compromès amb el seu temps i amb el seu entorn, la trajectòria de Guinovart l’ha 
convertit en un defensor de valors socials, propugnats des de la visió de l’immediat. 
A través de la seva obra parla i reflexiona sobre coses senzilles: l’home i la natura, 
vivències i records, la caducitat i la temporalitat, tothora amb un llenguatge 
extremadament personal i directe, sense artificis ni convencionalismes. La fidelitat a 
les seves arrels (geogràfiques, històriques, lingüístiques i culturals) és un dels 
denominadors comuns que vinculen Miró i Guinovart. La natura, el món animal, el 
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món vegetal i el cosmos tenen un paper fonamental en tots dos artistes, que 
s’interessen per la revaloració de tot allò local per valorar després la universalitat. 
Aquest esperit telꞏlúric i tota la simbologia procedent del primitivisme sagrat 
conflueixen en la cultura universal que esdevé el fil conductor de les seves 
creacions. Tots dos estan amatents a les vibracions de les coses essencials del seu 
entorn més proper, busquen captar l’alè de vida i l’energia que s’hi desprèn. 
La mostra planteja un diàleg entre dos dels grans eixos del món guinovartià: la terra i 
el mar com a periple vital i constant motiu d’inspiració, i també amb l’experimentació 
de tècniques i de materials. Guinovart estima la matèria perquè estima la terra amb 
tanta passió que aquesta i els seus elements apareixen literalment en el quadre. 
Coincideix amb Miró en la idea que “la força ve de la terra” i que és través d’aquesta 
que ens arriba l’energia regeneradora de la mare naturalesa. Tots dos valoren la 
terra, la fertilitat i el misteri dels cicles vitals que esdevenen empremtes de 
l’existència. Un món rural que Guinovart ha evocat constantment en la seva obra 
com a conseqüència de l’impacte que li produí la seva estada a Agramunt durant la 
Guerra Civil. Per a un nen d’onze anys, aquell sojorn es convertirà en un focus 
d’experiències inoblidables que, evidentment, van determinar unes directrius molt 
concretes en tota la seva obra. Incorpora directament a les seves obres terres, fang, 
branques, rostolls, fulles, troncs, palla, gra, blat, cendres, closques d’ou, becs d’au o 
petxines… procedents de l’entorn natural. Especialment el blat, element simbòlic per 
a moltes cultures i tradicions que té un significat de generador de vida, creixement, 
fecunditat i germinació. Una dialèctica entre elements humans i vegetals que ens 
recorda que l’origen de l’home està en la terra d’on provenim i on retornem. En 
contraposició a la terra, la mar Mediterrània, pont entre cultures que de nen viu 
intensament a Tarragona, d’on eren el seu pare i el seu avi, i a Castelldefels des de 
la seva residència habitual. De la lectura de l’Odissea d’Homer s’identifica amb 
aquest periple marítim del retorn d’Ulisses a la seva terra, Ítaca. Igualment, la 
irrupció del color blau ha estat un fet destacable des de mitjan dècada dels 90 en la 
seva obra, símbol de l’eteri i de l’intangible en representació de l’aire, el cel i, 
sobretot, el mar, que es contraposa cromàticament i temàticament a la imatge més 
coneguda de l’artista, basada sobretot en els ocres, sienes i terres rogencs que 
evoquen la vida de la pagesia d’Agramunt. La seva relació amb el mar va des de la 
seducció i el desig, passant per la nostàlgia de les aventures viscudes i llegides, a la 
percepció d’allò inabastable de la tempesta i del naufragi, heretada del romanticisme 
que ell interpreta des d’una poètica molt personal”. 
Bonart, núm 183 agosto, setembre, octubre 2018 (057)  
 
 
Rosa de las Neus Marco-Palau i Francesc Marco-Palau, “Aquest mes d’agost fa 97 
anys que va néixer el nostre avi-tiet, el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré 
(Montblanc 1921-2000). Així, d’aquí tres anys, el 2021, en serà el centenari.Els 
centenaris són sempre el millor dels moments per explicar, 
reconèixer, difondre i divulgar l’obra de personalitats que, pel motiu que siguin, han 
deixat una empremta positiva a la societat. D’exemples en tenim molts en l’àmbit de 
la medicina, de la política i, sobretot, en els àmbits humanístics: escriptors, poetes i 
artistes, com és el nostre cas. Així, les commemoracions -i si són centenaris, millor 
que millor- són útils per posar d’actualitat, de nou, la trajectòria i la contribució de la 
persona homenatjada a la colꞏlectivitat. Els centenaris tenen, a més, un doble focus: 
el primer, el de les persones que l’havien conegut, els seus coetanis, que poden 
recordar i compartir moments i experiències, a més de la interrelació i l’impacte de 
l’obra en el seu moment. L’altre focus és el de les noves generacions, el d’aquells 
que només tenen constància dels esdeveniments per la transmissió de les 
generacions més grans, tot i que per cronologia no van poder-hi conviure, la que 
recull l’herència del passat, la reinterpreta, l’assumeix o la transforma. En el cas de 
Palau Ferré, la creació ja l’any 2001 de la Fundació d’Art i el Museu on s’exposa una 



 34 

mostra de la seva obra a Montblanc, a la seva casa pairal, tenia entre els seus 
objectius fundacionals precisament permetre aquesta transmissió generacional, a 
més de components també cabdals, com el de la conservació patrimonial o el 
d’enfortir el vessant artístic i cultural de Montblanc i la Conca de Barberà, amb el 
corresponent moviment turístic que això permet. Durant aquests anys s’han anat 
duent a terme actuacions d’interès que han permès anar creant un pòsit cultural 
destacable. Pensem, entre d’altres, en la publicació de llibres temàtics com els del 
Discurs artístic de la sardana (2004) i La rosa de l’amor (2006), els congressos 
internacionals corresponents, amb especialistes de la qüestió, i les visites lliures o 
guiades tant a visitants propers com als programes d’intercanvi d’estudiants 
internacionals, especialment anglesos, francesos, alemanys i italians. Aquest seguit 
de passos es veurien ampliats el 2011, coincidint amb el 90è aniversari de l’artista, 
amb l’exposició “Palau Ferré i el seu paradís”, del Museu d’Art Modern de Tarragona 
(MAMT), que tingué una inauguració multitudinària, amb la publicació del llibre 
homònim que avui pot trobar-se a moltes biblioteques i universitats, i amb l’edició 
d’un documental que detalla a través d’imatges poc conegudes i nombroses 
entrevistes la seva trajectòria singular. Més recentment, des d’aleshores i fins avui, i 
aprofitant els nostres estudis d’història, filologia i comunicació, des de la nova 
generació familiar dels net-nebots de l’artista també hem dut a terme iniciatives que 
cal remarcar, començant per l’exposició “Palau Ferré retourne a Paris”, que el 2013 
va portar de nou  
l’imaginari de l’artista a la capital francesa, on havia viscut a finals dels anys 
cinquanta i els primers seixanta. També durant aquests darrers anys s’han realitzat 
estudis acadèmics i interdisciplinaris sobre l’art de Palau Ferré, que combinen la 
vessant pedagògica de les obres i la història de l’art, així com s’ha participat en 
congressos especialitzats. Els estudis acadèmics, els articles de divulgació i els 
congressos s’han anat publicant i presentant, des de la Segarra al Vallès, des de 
l’Urgell a l’Empordà, des de València al  Solsonès, passant pel País Basc i Navarra i, 
és clar, a la Conca de Barberà i Montblanc.  
Els centenaris són moments especials i, així, amb la mirada posada al 2021, creiem 
que és hora de plantejar un nou impuls al llegat artístic de Palau Ferré a través dels 
seus valors. Així, en aquests tres anys, ens proposem treballar en diferents línies:1. 
La catalogació de les obres. La recerca ha de continuar sent un dels punts 
importants del llegat de l’artista. La catalogació, datació i anàlisi dels quadres, de les 
ceràmiques i de les escultures que avui es troben en colꞏleccions privades per tot el 
món. El període, les interrelacions amb altres artistes i les influències internacionals 
han de ser nous focus d’estudi que emmarqui la singularitat de Palau Ferré en el 
context. 2. El relat museístic. Com l’estudi, la divulgació ha de ser un dels pilars 
fonamentals. Així, el Museu, com a espai neuràlgic, ha de modernitzar la seva 
museïtzació, el seu relat, perquè els visitants puguin copsar totes les dimensions de 
l’artista. Per fer-ho, caldrà una actualització i adequació tècnica que caldrà anar 
valorant. Ja hi estem treballant.3. El món educatiu. Al llarg d’aquests anys han estat 
nombroses les iniciatives sorgides del món educatiu per treballar al voltant de 
l’artista. Cal reforçar aquests projectes que ofereixen un valor afegir a l‘ensenyament 
i donar tot el suport i les eines necessàries a mestres i professors perquè puguin tirar 
endavant els seus projectes, des de la llar d’infants fins a batxillerat, i també al món 
universitari i adult, ja que durant tota la vida estem aprenent.4. Les sinergies 
territorials. Montblanc i la Conca de Barberà és el paradís artístic de Palau Ferré. 
Així, cal enfortir els vincles i les colꞏlaboracions amb l’associacionisme i les 
empreses de les nostres comarques, el teixit cultural i dinamitzador del nostre 
territori. Són diversos els agents que treballen amb excel lència per enfortir la 
cultura, les lletres i les arts i, així, és necessari teixir vincles que sumin en les 
diferents direccions: mà estesa a noves propostes. 5. Un turisme de qualitat. 
Montblanc i la Conca de Barberà tenen en el turisme familiar i de qualitat un dels 
seus atractius. La complementarietat d’una experiència artística en reforça aquest 
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imaginari i permet als visitants gaudir de l’art contemporani des d’una nova 
perspectiva i amb un relat universal obert a tots els públics.6. Els valors. Tots 
aquests elements han de pivotar, és clar, al voltant de la concepció vital de l’artista i 
dels valors que el caracteritzaven, el de la llibertat, la pau i la solidaritat. Si durant la 
seva trajectòria van ser nombroses les obres d’art que van permetre contribuir a 
l’impuls d’iniciatives socials, culturals i de cooperació, també avui cal preservar-ne 
els valors i que aquests siguin un element transversal del seu llegat. Així, aquests 
tres anys que queden fins al 2021 han de contribuir a enfortir aquest seguit d’àmbits 
que permetin que el centenari sigui, de nou, un moment àlgid on l’artista i els seus 
valors contribueixin a mirar amb esperança el futur”. 
Nova Conca/ Baixa Segarran II 3 d’agost del 2018 pàg. 23 
 
 
Josep M. Rosselló, “En commemoració de l’Any Guinovart, deu anys després de la 
mort del mestre, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona presenta 
l’exposició ‘Josep Guinovart, on conflueixen la terra i el mar’. Ha estat un dels 
artistes més fructífers de Catalunya, i dels més interessants i prolífics, amb una obra 
compromesa amb els valors socials. Un artista allunyat de la solemnitat que 
habitualment envolta el nostre ofici, que va saber evitar conscientment les fugisseres 
i enlluernadores transparències que li haurien impedit aprofundir en l’essencial de 
l’obra i les va retrobar en els elements incorporats. No és la terra, sinó la 
representació d’un fragment de la terra. No, no és el mar, sinó la representació d’un 
fragment de mar. Per dur a terme el ritual de representació, no cal pintar les coses, 
quan la fotografia té la virtut de mostrar-les tal com eren en l’instant en què el 
fotògraf les va capturar. Per què pintar un peix? Si un peix de vidre té quasi totes les 
particularitats estètiques que el virtuosisme més extrem pot aconseguir. I tu ho 
sabies, sabies del cert que ni fotografiat ni pintat, mai no seria el peix, sinó una 
representació del peix, del blat, o de les llavors. Els ulls albiren l’aventura i la llibertat, 
d’un món blau, en aparença sense fronteres: El mar. Veles e vents, de Ramon Llull, 
veles e vents d’en Raimon. Josep, els rius no moren al mar, es fonen. I el mar 
encara avui llepa la sorra amb desig de pedra, i a cops furiós se l’emporta, devora la 
terra i en el seu deliri, provoca naufragis i desastres que tu evoques en la teva obra, 
com un poema de versos aparentment inconnexos, que ens parlen del mar i la terra. 
Em passejo en silenci pels espais del Museu, voltat dels teus blaus, són les mateixes 
parets que l’any 2003, van mostrar la teva exposició ‘Memòria del blau’, en què em 
vas confessar: «Faig això perquè no sé fer res més». Déu-n’hi-do! És sobre aquest 
silenci de les parets blanques que la teva obra parla, i, segons com, crida! Ens 
mostra un camí, el teu camí, el que vas fer a peu per conèixer cada racó, cada 
herba, cada arbre. Fruita i flor. Mirall Miró, en el que et vas emmirallar.” 
Diari de Tarragona, 24 d’agost de  2018 cultura & vida (p. 44)  
 
 
Javier Díaz Plaza, “Misterio en el Museo. Tarragona. Siete centros de la ciudad 
plantean a sus visitantes un juego para descubrir un robo ficticio de piezas. Esta 
primera edición de Misteri als Museus se llevará a cabo del 5 al 14 dfe octubre. La 
inscripción es gratuita.” 
Diari de Tarragona, 6 de setembre de 2018 (p. 42) 
 
 
Redacció, “Presentació del darrer número d’una revista sobre la Ruta del Cister El 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona va acollir ahir la presentació del 
número 11 de la revista Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister, que s’edita amb 
caràcter anual. Aquesta és una revista de divulgació del patrimoni natural i cultural 
del nostre país, principalment del territori que comprèn la Ruta del Cister i el Camp 
de Tarragona. És una de les publicacions de referència a Catalunya.  



 36 

Diari més, 26 de setembre de 2018 (p. 05) 
 
 
Joan Boronat, ”Con el objetivo de atraer un mayor número de público y mantener el 
espíritu de colaboración conjunta entre las instituciones museísticas de la ciudad de 
Tarragona, que promueven desde hace cinco años La Nit dels Museus, ahora se 
ofrece una propuesta más participativa y lúdica: «El Misteri als Museus», que se 
realizará del día 5 al 14 de octubre, en el marco de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio 2018. Este misterio, bautizado como el Cas de les 7 còpies, es un juego  
didáctico organizado por diversas entidades y museos tarraconenses: el Museu  
Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de Tarragona, el Museu  
del Port de Tarragona, el Museu Diocesà, el Museu d’Art Modern, el Museu Bíblic 
Tarraconense i CaixaForum Tarragona”. Se trata de una experiencia interactiva, 
donde los participantes  (divididos en grupos de 6 personas como máximo) tendrán 
que encontrar las pistas que les lleve a descubrir cuáles son las piezas robadas de 
los respectivos museos y poder recuperarlas. Un reconocido ladrón internacional (de 
ficción) Jean-Pierre Bonart, apodado Le Voleur d’Orsay, ha sustraído 7 piezas de los 
mencionados centros museísticos y de exposición, que ha substituido por una 
réplica idéntica a la pieza original. Del viernes día 5 de octubre al sábado día 13 de 
octubre, los equipos inscritos en el «Cas de les 7 Còpies» podrán visitar libremente y 
de manera gratuita las diferentes instituciones mencionadas, en  su horario de 
apertura. Cada equipo dispondrá de una ficha de investigación para anotar sus 
conclusiones y certificar su paso por los museos. El 14, el último día, a las 12 del 
mediodía se resolverá el misterio final delante del Tinglado número 4 del Moll de 
Costa del Puerto de Tarragona, sede actual del Museu Nacional Arqueològic. 
Quienes resuelvan con más celeridad el enigma planteado tendrán premio especial, 
además de obsequiar a los participantes en publicaciones, catálogos, entradas y 
pases especiales para visitar los respectivos museos. Por el momento, los grupos 
inscritos ronda la cuarentena, cifra que se considera «más que aceptable» por parte 
de los organizadores y se insiste en subrayar que aún hay tiempo para alistarse de 
forma gratuita en Auriga Serveis Culturals, la empresa encargada de diseñar, 
desarrollar y coordinar la actividad. Hay que hacerlo a través del 977 22 54 94 o del 
correo auriga@aurigasc.com. Más información en la página web 
http://aurigasc.com/misteri_museu. Desde las propias entidades y museos inmersos 
en el «Misterio» y la empresa coordinadora de la actividad, ponen énfasis en la 
vertiente divulgativa de esta iniciativa conjunta, que pretende atraer a aquellas 
personas y franjas de edad a frecuentar los espacios museísticos de la ciudad. De 
esta manera se intenta propiciar el acercamiento de un público, lo más diverso 
posible, para que descubra el patrimonio que se expone, con el deseo de que la 
actividad tenga más años de recorrido”. 
Diari de Tarragona, Cultura&Vida 29 de setembre de 2018 (p. 54) 
 
Redacció, “Visita a obras de Enric Adserà. Un grup de 24 miembros del Rotary Club 
Zaandam de Holanda en tarragona visitó el 28 de septiembre las obras de Enric 
Adserà en el Museu d’art Modern (MAMT). 
Diari de Tarragona, 4 d’octubre de 2018 (p.55) 
 
 
 
 
 
Carmina Marsiñach, “Misterio resuelto. Las siete piezas que el ladrón internacional 
Jean-Pierre Bonart, conocido como Le Voleur d’Orsay, robó en siete museos de 
Tarragona, han sido finalmente localizadas y recuperadas. Pero ¿dónde estaban? 
Hizo falta ayuda ciudadana para descubrirlo. Esta era la prueba final del juego 
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Misteri als Museus que plantearon de manera conjunta siete museos de la capital 
tarraconense: Història, Art Modern, Nacional Arquèologic, del Port, Diocesà, 
Bíblic y CaixaForum Tarragona. Los participantes se citaron ayer en el Moll de Costa 
de Tarragona para resolver el enigma. Tan solo sabían que las piezas estaban 
escondidas en un barco del puerto. 
Desde la organización les entregaron dos sobres con pistas e indicaciones para 
descubrir de qué barco se trataba. La concentración de los equipos era máxima. 
Tenían 30 minutos para investigarlo Había familias y grupos de amigos de todas las 
edades. En uno de los sobres había una hoja con una serie de artículos artísticos y 
museísticos, una hoja con letras y una fórmula de colores. En el otro sobre había un 
cuadro de banderas de distintos países del mundo, una lista de barcos con sus 
respectivas banderas y un mapa del puerto. Y tan solo una indicación que en este 
caso iba dirigida al ladrón: «Deja la mercadería en el barco. Lo encontrarás si 
buscas las de Tarragona. No te equivoques de bandera, formula los colores 
correctamente y no olvides que según Ryb algunos son secundarios». 
Diari de Tarragona, 15 d’octubre de 2018 (p. 42) 
 
 
Redacció, “En el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, aquest diumenge 14 
d’octubre els recintes del Museu d’Història de Tarragona faran jornada de portes 
obertes i podran visitar-se de manera gratuïta en l’horari habitual, des de les 9 del 
matí i fins a les 15 h. Així, estaran oberts a visites l’Amfiteatre, el Fòrum de la 
Colònia, el Circ Romà, el Pretori i les Muralles. 
També avui, a les 12 del migdia, al Tinglado 4 del Moll de Costa es resoldrà el 
misteri final de la gimcana "Misteri als Museus", organitzada per tots els museus de 
la ciutat. Es tracta d’una proposta educativa amb l’objectiu d’atraure públic jove per 
tal que coneguin els recintes històrics i expositius de la ciutat. En aquesta activitat, 
dissenyada per Auriga Serveis Culturals, hi participen el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de Tarragona, el Museu del Port de 
Tarragona, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d’Art Modern, el Museu Bíblic 
Tarraconense i CaixaForum Tarragona. 
Tot Tarragona.cat  TT - 14/10/2018 - 09:39h 
 

Anna Plaza,  “SCAN. A la rercerca de noves mirades. En un despatx del primer pis 
de Casa Canals, just pujant les escales, hi ha una reunió. És el reduït equip que 
coordina l’SCAN. Enguany el festival internacional de fotografia de Tarragona 
celebra deu anys i n’estan ultimant els detalls. Van a contra rellotge i quadrar els 
números és difícil. L’SCAN s’ha assentat com un referent per al sector, però 
actualment el pressupost és una quarta part del que era inicialment. El despatx és el 
de la Fundació Fòrvm, que gestiona el llegat de la històrica galeria del mateix nom 
del carrer Santa Anna. Una de les persones asseguda a la taula és Chantal Grande, 
que durant més de vint anys va conduir aquesta galeria juntament amb el seu marit, 
David Balsells. Quan la van obrir, el 1981, van ser pioners. Els hi va engrescar Joan 
Fontcuberta, que a més va ser el primer a exposar-hi. L’havien conegut uns anys 
abans en unes jornades de fotografia a la Fundació Miró. “Hi vam constatar que a 
Catalunya, a diferència d’Europa, no hi havia galeries especialitzades en fotografia, 
espais de trobada per als professionals i els amants d’aquest art”, rememora la 
Chantal. Grande s’emociona rememorant els inicis d’una història que defineix com a 
bonica i que afirma haver gaudit amb intensitat. És una història d’amor veritable, per 
l’art de les imatges. Han passat els anys, però ella no ha perdut la capacitat 
d’emocionar-se i se li ilꞏluminen els ulls quan parla de la que no ha deixat de ser mai 
la seva gran passió. “L’art és líquid, malꞏleable. Encara a la meva edat aprens i 
reflexiones. És una reflexió perpètua”. La galeria ja fa anys que està tancada, però el 
seu esperit perviu. D’una banda, hi ha la colꞏlecció que es conserva a Casa Canals i 
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que, de tant en tant, va sortint en forma d’exposicions. De l’altra, l’SCAN, un festival 
en què Chantal Grande ha estat implicada des de la gestació. “L’antecedent és la 
Primavera Fotogràfica, que es feia a tot Catalunya”, explica. Es feia, fins que, ai las!, 
es va deixar de fer. “D’alguna manera totes les instàncies implicades en la biennal 
ens vam rebelꞏlar quan es va acabar. Aquí a Tarragona, casualment, tot érem dones. 
La Rosa Ricomà del Museu d’Art Modern, la Pilar Sada del Museu Arqueològic, jo… 
Vam decidir seguir endavant i muntar un petit festival”. Des de les instàncies 
polítiques els van fer cas. “Hi va haver una reunió de gestors culturals amb el 
conseller Joan Manuel Tresserras i li vam retreure la desaparició de la Primavera 
Fotogràfica. Ell va decidir que Tarragona havia de portar la torxa de la difusió i la 
reflexió sobre fotografia a Catalunya”. I així és com va néixer l’SCAN. Així arrenca un 
ampli reportatge dedicat al festival de fotografia que publiquem íntegrament al 
número 31 del FET a TARRAGONA. La revista la podeu comprar a les llibreries de 
la ciutat o bé la rebreu a casa si us en feu subscriptors ara i aquí. El reportatge el 
publiquem perquè aquest dimecres 17 d’octubre a les 19,30 hores tindrà lloc l’acte 
inaugural del festival SCAN al Centre d’Art Tarragona, al Tinglado 2. Les exposicions 
del certamen en diferents espais es perllongaran fins a principis del mes de 
desembre. Fet a Tarragona, 16 d’octubre de 2018   

Redacció, “Tarragona obre les portes dels monuments amb motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni El Moll de Costa acollirà la prova final de la gimcana ‘Misteri 
als Museus’ organitzada per tots els museus de la ciutat En el marc de les Jornades 
Europees de Patrimoni, el diumenge 14 d’octubre els recintes del Museu d’Història 
de Tarragona faran una jornada de portes obertes i podran visitar-se de manera 
gratuïta en l’horari habitual, des de les 9 del matí i fins a les 15h. Així, estaran oberts 
a visites l’Amfiteatre, el Fòrum de la Colònia, el Circ Romà, el Pretori i les Muralles. 
El mateix diumenge a les 12 del migdia, al Tinglado 4 del Moll de Costa es resoldrà 
el misteri final de la gimcana ‘Misteri als Museus’ organitzada per tots els museus de 
la ciutat. Es tracta d’una proposta educativa amb l’objectiu d’atraure públic jove per 
tal que coneguin els recintes històrics i expositius de la ciutat. Aquesta activitat, 
dissenyada per Auriga Serveis Culturals, hi participen el Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de Tarragona, el Museu del Port de 
Tarragona, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu d’Art Modern, el Museu Bíblic 
Tarraconense i CaixaForum Tarragona”. 
Info Camp de Tarragona Dissabte, 13 Octubre 2018 10:36  

Redacció, “A partir d’avui mateix, amb la inauguració de l’exposició Talent Latent i 
SCAN Photobooks a les 19.30 hores, i fins al 9 de desembre de 2018, Tarragona 
serà l’escenari de la 7a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN 
Tarragona, que organitzen l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. 
El projecte està dirigit per la Fundació Forvm per a la Fotografia. SCAN Tarragona 
és un festival de caràcter obert i vocació internacional, que acull iniciatives de 
procedència 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 entorn de la imatge i del fet fotogràfic. 

SCAN Tarragona compta amb la participació fidel i entusiasta dels agents culturals 
del país i de la ciutat que l’acull: institucions i entitats, museus i fundacions, 
responsables d’espais culturals o artístics i centres d’ensenyament. Tots ells 
nodreixen el programa del festival amb continguts d’alta qualitat i interès artístic.Des 
de la darrera edició realitzada el 2016, la seu principal del festival es troba als 
Tinglados del Port de Tarragona que acullen les exposicions Talent Latent i SCAN 
Photobooks, i la trobada internacional Full Contact amb més de 100 professionals de 
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la fotografia. Com a novetat, enguany el festival posa en marxa per primera vegada 
el Petit SCAN, dedicat a les famílies i als més menuts.La resta d’activitats es 
desenvolupen en diferents espais de la ciutat, entre d’altres la Fundació Forvm, el 
Museu d’Art Modern, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, l’Arxiu 
Municipal o espais com la sala Kesse, la galeria La Grey o el Colꞏlegi d’Arquitectes 
entre altres llocs. D’altra banda, SCAN Tarragona també incorpora en el seu 
programa dues exposicions fora de la ciutat: Aum, de Martí Gasull, al Pàrquing dels 
Pallaresos, i Nanparanpare a l’Escola d’Art i Disseny de Reus. El Festival es 
desenvolupa enguany entorn de 25 exposicions i activitats i a més de 100 autors. 
Thinking About (Photografphy) – TALENT LATENTUna de les exposicions més 
rellevants és la de Talent Latent, que sens dubte segueix sent una pinzellada de la 
millor fotografia novell actual, que com en les darreres ocasions, estarà exposat a 
l’espai expositiu del Tinglado 2, Centre d’Art Tarragona. La novetat d’enguany és el 
seu comissari, Sema d’Acosta (Sevilla, 1971), que ha aportat un nou plantejament a 
l’exposició, amb una visió més híbrida i transversal, i incorporant elements plàstics 
inèdits fins al moment.Són 15 els autors seleccionats per a participar en la setena 
edició de Talent Latent, que enguany porta el sobretítol de Thinking About 
(photography). D’Acosta ha dividit l’exposició en tres parts que reflexionen entorn de 
tres eixos: forma-llenguatge; qüestionant l’entitat pròpiament dita i com es defineix 
aquesta disciplina artística; memòria-veritat amb l’essència de la raó de ser de la 
imatge com a document i finalment l’eix altres-nosaltres com a canvi de paradigma 
que s’ha produït en les darreres dècades del testimoni fotogràfic.Els autors són: Ana 
Linhares, Anabel Maldonado, Andrés Galeano, Cecilia de Val, Cristina Garrido, 
Diego Diez, Esther Morcillo, Luján Agustí, Leila Alaoui, Martínez Bellido, Miren Doiz, 
Pedro J. Barbáchano, Sonia Espigares, Tatiana Abellán, Vanja Bucan. SCAN 
PhotoBooks, més de 50 llibres autoeditats Un total de 52 llibres de fotografia 
autoeditats i de petites editorials es veuran al Tinglado 2 – Centre d’Art de 
Tarragona. Els llibres han estat seleccionats a partir d’una convocatòria internacional 
i l’exposició vol mostrar, des d’un punt de vista transgerenacional, la creativitat del 
moment pel que fa a l’edició de llibres de fotografia. Tots els llibres han estat editats 
entre l’any 2016 i 2018. Full Contact, el Meeting point de l’SCAN Dels 290 projectes 
rebuts enguany, de més d’una trentena de països d’arreu del món, finalment se 
n’han seleccionat 21. A banda d’estar convidats a presentar els seus portfolis al Full 
Contact, que se celebrarà els dies 19 i 20 d’octubre al Tinglado 1, optaran el premi 
Full Contact 2018 patrocinat per Fundació Privada Mútua Catalana. Full Contact és 
una de les activitats troncals del festival, i a la vegada més reeixides i esperades per 
agents del món de l’art i artistes. El que pretén és establir intercanvis, així com 
generar xarxes, ponts i sinergies entre els Full Contact Artist (artistes/fotògrafs 
emergents), per una banda, i per l’altra, els Full Contact Followers (agents del món 
de l’art com galeristes, directors de festivals, editors, comissaris, crítics), amb 
l’objectiu d’incentivar les colꞏlaboracions i promoure les relacions artístiques i 
comercials futures entre ambdós colꞏlectius. El Punt editoria Acompanyant Full 
Contact tenim el Punt Editorial, un espai de venda de llibres de fotografia a partir de 
petites editorials que mostraran les darreres novetats. El Punt editorial tindrà lloc al 
Tinglado 1 els dies 19 i 20 d’octubre de 2018. 

EXPOSICIONS SCAN 2018 també és a la resta de la ciutat. Amb un total de 23 
exposicions i activitats, el Festival d’enguany compta amb propostes ben diverses, 
que contemplen la fotografia des de molts àmbits diferents. L’Espai Jove Kesse, 
promogut per la conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona proposa la 
reflexió següent a través de l’exposició Migrants o refugiats? Fugint de la violència a 
Amèrica Central amb fotografies d’Edu Ponces – Ruido PHOTO, que finalitza el 20 
d’octubre i una segona exposició, que comença el 23, de l’autora Laura Solé Fornós, 
sota el títol de Més enllà. Des del Colꞏlegi d’Arquitectes Elisenda Rosàs i Tosas 
presenta Territorial, una mostra que fa l’autora de llocs que ha visitat i combina amb 
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poesia. Llocs-fotografies-poemes és el conjunt que Rosàs ens vol mostrar, paisatges 
de l’entorn més proper i que van des del Priorat al Baix Penedès, passant pel Camp 
de Tarragona i la Conca de Barberà. Ha Aretz o la Terra Promesa és la proposta de 
La Grey, el nou espai de creació contemporània que s’ha volgut sumar enguany a 
l’SCAN. Roger Grasas, autor de l’exposició, utilitza la fotografia documental com a 
eina per reinterpretar els paisatges bíblics en el context actual d’un món inquietant 
marcat pel conflicte, l’alienació i el consumisme. El Museu d’Art Modern inaugura 
l’exposició En-Trace dins el Festival, de la mà d’Anna Malagrida. Aquesta exposició 
presenta dues sèries fotogràfiques del treball de Malagrida: Els aparadors (2008-
2009), acompanyat del vídeo El limpiador de cristales (2010); i Los muros hablaron 
(2012-2013). Dos treballs que reflecteixen les demandes de canvis socials en les 
ciutats contemporànies. A la Fundació Forvm hi podrem veure l’exposició Estudio 
elemental del Levante de Ricardo Cases, que ens presenta un univers fet de llum, 
sorpresa, precarietat i caos. Un país sense regles, inestable, fascinant i alꞏlucinatori, 
que, d’alguna manera, condensa l’esperit de l’Espanya contemporània. Les Escoles 
d’Art de Reus i Tarragona també s’han volgut sumar a SCAN i presenten, 
Nparanpare de Daniel Casanovas i El Frente del colꞏlectiu El Cíclope Mecánico, 
respectivament. Pel que fa als arxius de la ciutat, tant l’Arxiu Històric de Tarragona 
de la Generalitat amb l’exposició de Joaquim Cabezas, Viure la fotografia; així com 
el Centre d’Imatges de Tarragona / Arxiu de l’Ajuntament, Treball i lleure a 
Tarragona, ara fa cent anys. La Biblioteca de Tarragona presenta una conferència-
taller sobre Els millors llibres de la història de la fotografia, a càrrec de Marc 
Coromina. Caixaforum Tarragona tampoc s’ha volgut perdre l’ocasió de participar al 
Festival SCAN i proposa el taller Fotomaton ciutadà, una activitat participativa 
adreçada a colꞏlectius amb risc d’exclusió social a càrrec de Ruido PHOTO I que se 
celebrarà els dies 24 i 25 d’octubre. Pel que fa a les galeries privades, la Sala Fefu 
Forés i AD Hostels presenten Lux de Ram(on) Giner i Pàrquing porta AUM de Martí 
Gasull a la seva sala, així com el taller Vins de fotografia. Altres tallers i activitats 
imperdibles seran el 3r Ralꞏli Fotogràfic #centrescívicsTGN2018 o el taller No ens 
agraden les nostres fotografies? Doncs estem millorant! a càrrec de Ram(on) Giner. 
PETIT SCAN Enguany s’obre secció per als més petits i les famílies, i entre d’altres 
propostes, el dissabte 24 de novembre hi haurà l’ocasió de gaudir de l’activitat 
itinerant i sorprenent Prohibit jugar a pilota al moll a partir de les 12h del migdia, 
proposta d’Albert Gusi. Al Teatret del Serrallo aquell mateix cap de setmana es 
comptarà amb el taller de fotogrames per a famílies sota el títol La imatge Latent a 
càrrec de Clicme. http://diaridigital.tarragona21.com/scan-tarragona-obre-les-
portes-i-omple-la-ciutat-dart/  17/10/2018 12:43 

Redacció, “El Festival SCAN comptarà con una versió dedicada als més petits de la 
casa. Del 17 d’ctubre al 9 de desembre de 2018 Tarragona serà l’aparador de la 
fotografia contemporània i emergent. La inauguració de l’exposició 'Talent Latent i 
SCAN Photobooks' d'aquest dimecres donarà el tret de sortida a la setena edició del 
Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona, que organitzen l’Ajuntament 
de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. 'Talent Latent i SCAN Photobooks', que 
està dirigida per la Fundació Forvm per a la Fotografia, es podrà visitar fins al 9 de 
desembre de 2018. SCAN Tarragona és un festival de caràcter obert i vocació 
internacional, que acull iniciatives de procedència pública i privada, i que es 
caracteritza per la promoció i divulgació de la fotografia com a mitjà d’expressió.  La 
seu principal del festival es troba als Tinglados del Port de Tarragona que acullen les 
exposicions 'Talent Latent i SCAN Photobooks', i la trobada internacional 'Full 
Contact' amb més de 100 professionals de la fotografia. Com a novetat, enguany el 
festival posa en marxa per primera vegada el 'Petit SCAN', dedicat a les famílies i als 
més menuts. La resta d’activitats es desenvolupen en diferents espais de la ciutat, 
entre d’altres la Fundació Forvm, el Museu d’Art Modern, l’Escola d’Art i Disseny de 
la Diputació de Tarragona, l'Arxiu Municipal o espais com la sala Kesse, la galeria La 
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Grey o el Colꞏlegi d'Arquitectes entre altres llocs. D'altra banda, SCAN Tarragona 
també incorpora en el seu programa dues exposicions fora de la ciutat: Aum, de 
Martí Gasull, al Pàrquing dels Pallaresos, i Nanparanpare a l'Escola d'Art i Disseny 
de Reus. El Festival es desenvolupa enguany entorn de 25 exposicions i activitats i a 
més de 100 autors.  Diari Més Digital Actualitzada 17/10/2018 a les 17:59 



 42 

Laia Molné, “El Festival SCAN Tarragona explorarà l'evolució actual de la 
fotografia El festival de referència europea se celebrarà, del 17 d’octubre al 9 
de desembre, amb seu principal als Tinglados del Port de Tarragona. El 
Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona, arriba a la seva setena 
edició, amb deu anys de recorregut, per seguir impulsant els nous talents de 
la fotografia nacional i internacional, amb més de 400 projectes d’arreu del 
món presentats per participar en aquesta edició. El nou director tècnic de 
SCAN Tarragona, Jesús Vilamajó, ha posat l’accent en què el festival “té una 
importància d’àmbit europeu i atrau participants i públics molt variats”. Aquest 
any ‘Talent Latent’, activitat troncal del SCAN, ha adoptat el sobrenom 
‘Thinking About (Photography)’, amb la intenció d’aconseguir una visió més 
arriscada, híbrida i transversal. El comissari de l’exposició, Sema d’Acosta, 
assegurava tenir “més interès per l’evolució actual de la fotografia que pels 
noms concrets dels autors involucrats”. En total, 15 autors presentaran al 
Tinglado 2 les seves obres de manera individual i compartida alhora, creant 
un espai “únic i especial”, segons d’Acosta. A més, aquest any l’espai s’ha 
dividit en tres temàtiques: Forma-llenguatge, qüestiona la disciplina artística 
de la fotografia; Memòria-veritat, es planteja els principis tradicionals d’aquest 
art; i Altres-nosaltres, on s’exposa el canvi de paradigma que s’ha produït en 
el món de l’art en les darreres dècades.  Una altra de les activitats troncals 
del festival és el ‘Full Contact’, on 21 artistes podran ensenyar les seves 
obres a galeristes, directors de festivals, editors, comissaris i crítics del món 
de l’art. Una activitat “única a tot el món”, segons el director tècnic de l’SCAN, 
que permet als artistes més joves i emergents tenir una oportunitat 
professional. Aquest punt de trobada se celebrarà els dies 19 i 20 d’octubre al 
Tinglado 1 del Port de Tarragona. A més, l’SCAN Tarragona engloba altres 
activitats que s’aniran desglossant del 17 d’octubre al 9 de desembre, temps 
que dura el festival, i que inclouen exposicions a: la Fundació Forvm, el 
Museu d’Art Modern, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, 
l’Arxiu Municipal, etc. Amb la novetat que aquest any també hi haurà dues 
exposicions fora de la ciutat: ‘Aum’, de Martí Gasull, al Pàrquing dels 
Pallaresos, i ‘Nanparanpare’, a l’Escola d’Art i Disseny de Reus. La novetat 
del festival és el ‘Petit SCAN’, per apropar l’art fotogràfic als més petits. El 24 
de novembre es durà a terme l’activitat itinerant ‘Prohibit jugar a pilota al moll’ 
a partir de les 12h del migdia. Al Teatre del Serrallo, el mateix cap de 
setmana, es farà el taller de fotogrames per a famílies ‘La imatge Latent’, a 
càrrec de Clicme. Més de 50 llibres autoeditats Un total de 52 llibres de 
fotografia autoeditats i de petites editorials es podran consultar al Tinglado 2. 
L’exposició vol mostrar, des d’un punt de vista transgerenacional, la creativitat 
del moment pel que fa a l’edició de llibres de fotografia. Els llibres daten 
d’edicions compreses entre l’any 2016 i 2018.Totes les activitats que el 
Festival SCAN acollirà del 17 d’octubre al 9 de desembre. 
www.infocamp.cat/art/item/23182-el-festival-scan-tarragona-arrisca-amb-thinking-
about-photography. 17 Octubre 2018.  13:02 

Gloria Aznar, “Los nuevos talentos de la fotografía en el festival SCAN. Artistas 
nacionales e internacionales muestran sus obras en 23 exposiciones y actividades 
por diferentes espacios de la ciudad. Otros escenarios del festival son el Museu d’Art 
Modern, la Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona el Arxiu Municpal o 
espacios como la Sala Kesse, La Galeria La Grey o el Colꞏlegi d’Arquitectes.  
ScanPhotBooks más de 50 libros autoeditados. En el Tinglado 2 se podrán ver 52 
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libros de fotografia autioeditados y de pequeñas editoriales. Han sido seleccionados 
a partir de una conviocatoria internacional. Asimismo, en el Tinglado 1 estará el 
espacio de venta de libros de fotografia Punt Editorial mañana vienes y sábado.” 
Diari de tarragona, 18 d’ctubre de 2018 (p. 43) 

Redacció, “Tarragona acull la 7a edició del Festival Internacional Scan, que deu 
anys després de la seva creació, dirigida per la Fundació Forvm per a la Fotografia i 
la colꞏlaboració destacada del Port de Tarragona, omplirà nombrosos espais de la 
ciutat d'activitats i exposicions fotogràfiques.D'aquesta manera, durant el darrer 
trimestre de l'any, la capital del Camp es convertirà en elpunt de trobada del món de 
la fotografia de creació, amb la presència d'artistes i professionals de la fotografia 
d'arreu del món. I d'altra banda, el festival Scan fomentarà també larecuperació de la 
fotografia històrica i promourà la creativitat dels infants i famílies a través de la 
novetat d'enguany, el Petit Scan.  Tarragona Digital 17/10/2018 16:12 | Actualitzat 
a 18/10/2018 10:58 

Redacció, “ A partir d’avui mateix, amb la inauguració de l’exposició Talent Latent i 
SCAN Photobooks a les 19:30h, i fins al 9 de desembre de 2018, Tarragona serà 
l’escenari de la 7a edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona, 
que organitzen l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. El projecte 
està dirigit per la Fundació Forvm per a la Fotografia. SCAN Tarragona és un festival 
de caràcter obert i vocació internacional, que acull iniciatives de procedència 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 entorn de la imatge i del fet fotogràfic. SCAN 
Tarragona compta amb la participació fidel i entusiasta dels agents culturals del país 
i de la ciutat que l’acull: institucions i entitats, museus i fundacions, responsables 
d’espais culturals o artístics i centres d’ensenyament. Tots ells nodreixen el 
programa del festival amb continguts d’alta qualitat i interès artístic. Des de la 
darrera edició realitzada el 2016, la seu principal del festival es troba als Tinglados 
del Port de Tarragona que acullen les exposicions Talent Latent i SCAN Photobooks, 
i la trobada internacional Full Contact amb més de 100 professionals de la fotografia. 
Com a novetat, enguany el festival posa en marxa per primera vegada el Petit 
SCAN, dedicat a les famílies i als més menuts. La resta d’activitats es desenvolupen 
en diferents espais de la ciutat, entre d’altres la Fundació Forvm, el Museu d’Art 
Modern, l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, l'Arxiu Municipal o 
espais com la sala Kesse, la galeria La Grey o el Col•legi d'Arquitectes entre altres 
llocs. D'altra banda, SCAN Tarragona també incorpora en el seu programa dues 
exposicions fora de la ciutat: Aum, de Martí Gasull, al Pàrquing dels Pallaresos, i 
Nanparanpare a l'Escola d'Art i Disseny de Reus. El Festival es desenvolupa 
enguany entorn de 25 exposicions i activitats i a més de 100 autors. 
Tot Tarragona.cat  18 d’octubre de 2018. 16:41 
 
Alba Sancha, “Tarragona, aparador de la fotografia internacional amb l’arribada del 
festival SCAN. L'esdeveniment tindrà lloc des d'aquest 17 d'octubre i fins al pròxim 9 
de desembre amb més d'una vintena d'exposicions L’SCAN arriba a tota la ciutat i 
fora d’aquesta. El festival internacional de fotografia, però, no es limita al Moll de 
Costa, ja que estarà present a molts altres espais de la ciutat i de fora amb diverses 
exposicions. La Fundació Forvm, que dirigeix l’SCAN amb un paper protagonista, 
acollirà l’exposició Estudio elemental del Levante, de Ricardo Cases. A l’Espai 
Jove Kesse es podran veure l’exposició Migrants o refugiats? Fugint de la violència 
a Amèrica Central, d’Edu Ponces, i Més enllà, de Laura Solé. Des del Colꞏlegi 
d’Arquitectes, Elisa Rosàs i Tosas presenta Territorial i La Grey. El Museu d’Art 



 44 

Modern inaugura l’exposició En-Trace d’Anna Malagrida. Les Escoles d’Art de Reus i 
Tarragona presenten Nparanpare de Daniel Casanovas i El Frente del colꞏlectiu 
El Cíclope Mecánico, respectivament. Ha Aretz o la Terra Promesa, de Roger 
Grasas, és la proposta de La Grey, el nou espai de creació contemporània que s’ha 
volgut sumar enguany a l’SCAN. Pel que fa als arxius de la ciutat, tant l’Arxiu Històric 
de Tarragona de la Generalitat amb l’exposició de Joaquim Cabezas, Viure la 
fotografia; així com el Centre d’Imatges de Tarragona / Arxiu de l’Ajuntament, Treball 
i lleure a Tarragona, ara fa cent anys. La Biblioteca de Tarragona presenta una 
conferència-taller sobre Els millors llibres de la història de la fotografia, a càrrec de 
Marc Coromina. Caixaforum Tarragona també participa en el festival amb el taller 
Fotomaton ciutadà, una activitat participativa adreçada a colꞏlectius amb risc 
d’exclusió social a càrrec de Ruido PHOTO I que se celebrarà els dies 24 i 25 
d’octubre. Pel que fa a les galeries privades, la 
Sala Fefu Forés i AD Hostels presenten Lux de Ram(on) Giner i Pàrquing 
porta AUM de Martí Gasull a la seva sala, així com el taller Vins de fotografia. 
La Ciutat. Cat 17 d’octubre de 2018 15:23 
 
Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació ofereix una nova activitat per 
compartir en familia. Es tracta de tallers gratuïts on els participants interaccionen 
amb les obres del museu. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) ofereix una nova activitat per realitzar en família. 'Descobrim el MAMT en 
família' és una proposta educativa que convida als participants a descobrir un món 
d'empremtes, sons i fragilitats, interaccionant amb les obres del museu en 
companyia dels seus familiars. 
Es tracta de tallers de petit format on hi participen diversos grups familiars alhora, i 
que cada dia tracten una temàtica diferent (empremtes, sons o fragilitats). A més 
d'acostar l'art i la colꞏlecció del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona a 
la ciutadania, aquesta activitat també té com a objectiu establir complicitats familiars 
entre els participants amb la proposta de dinàmiques intergeneracionals i creant 
interacció entre adults i infants. 
'Descobrim el MAMT en família' es va estrenar el 13 d'octubre i ja se n'han 
programat unes altres cinc sessions alguns dissabtes a la tarda fins al 29 de 
desembre. Es tracta d'una activitat gratuïta, dissenyada i conduïda per Auriga 
Serveis Culturals. Les places són limitades i cal reservar prèviament per telèfon (977 
23 50 32) o bé mitjançant el correu electrònic (mamtpedagogic@dipta.cat). 
Les pròximes sessions de l'activitat tindran lloc el dia 24 de novembre, 
('Empremtes'), els dies 27 d'octubre i 15 de desembre ('Fragilitats') i el 10 de 
novembre i el 29 de desembre ('Sons'). Totes les sessions començaran a les 6 de la 
tarda.  
Reus Digital, 18-10-2018 17:33 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix una 
nova activitat per realitzar en família. Descobrim el MAMT en família és una proposta 
educativa que convida als participants a descobrir un món d’empremtes, sons i 
fragilitats, interaccionant amb les obres del museu en companyia dels seus familiars. 
Es tracta de tallers de petit format on hi participen diversos grups familiars alhora i 
que cada dia tracten una temàtica diferent (empremtes, sons o fragilitats). A més 
d’apropar l’art i la colꞏlecció del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona a 
la ciutadania, aquesta activitat també té com a objectiu establir sinergies familiars 
entre els participants, proposant dinàmiques intergeneracionals i creant interacció 
entre adults i infants. Descobrim el MAMT en família es va estrenar el 13 d’octubre i 
ja se n’han programat altres 5 sessions alguns dissabtes a la tarda fins al 29 de 
desembre. Es tracta d’una activitat gratuïta, dissenyada i conduïda per Auriga 
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Serveis Culturals. Les places són limitades i cal reservar prèviament al telèfon 977 
23 50 32 o mitjançant el correu electrònic mamtpedagogic@dipta.cat . Properes 
sessions de l’activitat Descobreix el MAMT en família: Empremtes – 24 de novembre 
a les 18 hores Fragilitats – 27 d’octubre i 15 de desembre a les 18 hores Sons -10 de 
novembre i 29 de desembre a els 18 hores”. 
 La Ciutat, 18-10-2018 10:28 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) presenta fotografíes 
d’Anna Malagrida i “Ets un artista...exposes al Museu!”  
La programació expositiva del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) dels 
darrers mesos de l’any 2018 inclou una mostra de fotografíes d’Anna Malgrida, en el 
marc del festival Scan i Ets un artista i exposes al MAMT... 
Bonart, núm 184 novembre, desembre, gener 2018/2019 (079)  
 
Anunci, “En-trace Anna Malgrida. Del 18 d’octubre al 9 de desembre de 2018. Museu 
d’art Modern de Tarragona.” 
Bonart, núm 184 novembre, desembre, gener 2018/2019 (021)  
 
 
Redacció, “Talleres al MAMT. El Museu d’art Modern de Tarragona (MAMT) ofrece 
una nueva activdad para realizar en familia. Se trata de talleres de pequeño formato 
donde participan varios grupos familiares a la vez. Tratarán cada día una temática 
diferentes (improntas, sueños o fragilidades) 
Descobrim el MAMT ofrecerà sesiones algunos sábados por la tarde hasta el 29 de 
diciembre” 
Diari de Tarragona, 19 d’octubre de 2018 (p. 45) 
 
 

Redacció, “ La ciutat de Tarragona acull el Big Draw 2018 L'Escola d'Art i Disseny de 
Tarragona aproparà el dibuix a la ciutadania sota el lema 'El dibuix. L'art de jugar. 
Dijous i divendres, 25 i 26 d'octubre, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de 
Tarragona s'ha adherit un any més a la celebració mundial del Big Draw, un espai de 
reivindicació artística que a través de conferències i tallers té per objectiu apropar el 
dibuix a la ciutadania. D'aquesta manera, l'EADT traslladarà la seva activitat al 
centre de la ciutat, especialment a la Part Alta, on sota el lema'El dibuix. L'art de 
jugar', oferirà nou tallers de caràcter divers però tots relacionats amb el dibuix, sigui 
com a producte final de l'elaboració artística o com en el cas de la joieria,un mitjà per 
imaginar i plasmar la futura creació. En el mateix context de reivindicació i obertura 
del món del dibuix, el Museu d'Art Modern de la ciutat acollirà dues conferències a 
càrrec de les artistes Carme Solé i Arnal Ballester”. TarragonaDigital.com 
23/10/2018 16:11 | Actualitzat a 23/10/2018 18:01 

 

Glòrias Aznar, “La nova Fotografia. Los otros-nosotros Forman parte de este 
apartado Leila Alaoui, Sonia Espigares, Pedro J. Barbáchano, Ana Linhares y Luján 
Agustí. Leila Alaoui (París,1982) propone unos intensos retrato que ahondan en la 
identidad de un territorio a través de sus gentes. Sonia Espigares (Sevilla, 1987) 
muestra una fotografía neutra tomada en la península de Yucatán, con el objetivo de 
pasar desapercibida con la cámara, que la realidad se desarrolle como si ella no 
estuviera. Pedro J. Barbáchano (Madrid, 1996) se encuentra sumido en un proyecto 
a largo plazo en el entorno de la presa de Asuán. Ana Linhares (Oporto, 1990) 
indaga y recopila documentos online que contienen referencias coloniales 
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compartidas por Portugal y España. Y finalmente Luján Agustí (Buenos Aires, 1986) 
explora visualmente el sincretismo mexicano aplicado a las danzas enmascaradas. 
Otros de los escenarios del festival son la Fundació Forvm, el Museu d’Art Modern, 
la Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, el Arxiu Municipal, el 
CaixaForum Tarragona o espacios como la sala Kesse, la galería La Grey o el 
Colꞏlegi d’Arquitectes. Asimismo, SCAN Tarragona también incorpora dos 
exposiciones fuera de la ciudad: Aum, de Martí Gasull, el Párking de los Pallaresos y 
Nanparanpare, en la Escola d’Art i Disseny de Reus. 
DIARI DE TARRAGONA  DIMECRES, 24 D’OCTUBRE DE 2018 (p. 32 i 33) 

Redacció, “L’art d’alumnes d’infantil i primària, protagonista al Museu d’Art Modern 
Obres fetes per alumnes d’escoles de la demarcació ompliran a partir d’aquest 
dissabte el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). L’exposició 
“Ets un artista…i exposes al MAMT. Calendari 2019” mostrarà una selecció dels 
treballs elaborats pels alumnes d’infantil i primària que han participat durant el curs 
2017-2018 en el programa pedagògic “Treballem amb l’Art”, vinculat al MAMT 
Pedagògic. La mostra es podrà visitar fins al proper 16 de desembre. Un any més, 
una representació dels nens i nenes que han participat al llarg de l’any de les 
activitats i visites organitzades s’aplegaran a l’acte, durant el qual es lliuraran els 
premis als treballs guanyadors i es presentarà el Calendari 2019. Aquest acte està 
concebut com a cloenda del projecte “Treballem amb l’Art”, que enguany ha comptat 
amb la participació de més de 5.000 alumnes. Els tres centres guanyadors de 
l’edició 2017-2018 han estat: l’Escola de Pràctiques de Tarragona, 1r de Primària (1r 
premi); l’Escola Prat de la Riba, 5è i 6è de Primària (Reus), i l’Escola Saavedra de 
Tarragona P3, P4 i P5 (3r premi). La resta de treballs seleccionats són els creats per 
alumnes de l’Escola l’Arrabassada de Tarragona, l’Escola Joan Plana de Puigpelat, 
el Colꞏlegi Mare de Déu del Carme de Tarragona, l’Escola Riu Clar de Tarragona, 
l’Escola Cèsar August de Tarragona, l’Escola Cèlia Artiga de Reus, i el Colꞏlegi Mare 
Nostrum de Tarragona. El MAMT Pedagògic és una iniciativa del Museu d’Art 
Modern de la Diputació a Tarragona que té com a objectiu difondre les seves 
colꞏleccions entre el públic escolar a partir de diferents propostes i activitats 
didàctiques. El MAMT Pedagògic també assessora docents i escolars en l’elaboració 
dels seus programes artístics, amb activitats engrescadores i dinàmiques, en 
contacte amb les obres d’art, que els permetin millorar la creativitat i augmentar la 
capacitat d’expressió, producció i apreciació artística”. Redacció NoticiesTGN. 
Actualitzat el 25/10/2018 13:06 

Redacció, “El MAMT mostra els treballs fets pels alumnes de primària del territori en 
un projecte pedagògic Els nens de cinquè i sisè del Prat de la Riba han estat 
premiats en el marc de 'Treballem amb l'art'.”  Reus Digital.cat 28 octubre de 2018 
13:06 

 

Redacció, “ "Big Draw", l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona porta el 
dibuix al carrer. A Tarragona és el dia de treure paper, llapis i colors al carrer. El "Big 
Draw" es un esdeveniment internacional, un esdeveniment que ve de la Gran 
Bretanya d'una fundació que vol fer que el dibuix formi part de la nostra activitat 
diària, ho explica el director de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, 
Daniel Uzquiano”.  TV3 25/10/2018 14:50 

Alba Nebot Donès, “Pablo Picasso nació el 25 de octubre de 1881 y, en su honor, 
esta fecha se enmarca anualmente en el calendario como el Día Internacional 
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de la Pintura. Aunque esta clase de celebraciones suelen pasar desapercibidas, no 
es el caso de Tarragona. La Escola d’Art i Disseny de la Diputació recoge pinceles y 
lienzos y traslada el arte a las calles de la ciudad. Esta fecha se conoce como Big 
Draw, una actividad que llena Tarragona de colores y pinturas. Ayer y hoy los 
alumnos de la escuela tienen la oportunidad de compartir su trabajo con cualquiera 
que salga a pasear por la Part Alta, con dibujos y creaciones de gran formato en 
diferentes espacios. Dibujar como un niño. Esta edición del Big Draw pone de relieve 
el arte inherente en el juego. «El arte de jugar» es la temática escogida este año, y 
se ha visto reflejada en algunos de los talleres realizados ayer. Alumnos del curso de 
Ilustración y curiosos dibujaron en el suelo de la Rambla Nova, como si del juego 
de la rayuela se tratara, con tizas de colores. Los alumnos de Animación se sentaron 
en círculo alrededor de una persona y la dibujaron des de su perspectiva, creando 
así un dibujo colaborativo en 360 grados. El alambre fue el protagonista del taller de 
Joyería Artística, sus participantes convirtieron el perfil de las personas en obras de 
arte resiguiendo con alambre cada centímetro de piel. Si algo tuvieron en común 
todos los talleres fue el interés que crearon entre su público, aunque la mayoría no 
se atrevía a romper con el rol de espectador, algunos más atrevidos se unieron al 
grupo de artistas y participaron de las creaciones de los alumnos. Si un taller llamó 
la atención al público fue el de la plaza de la Font. Los participantes pintaron unos 
cubos  para crear humanos de cartón y colores imposibles, con una opción de cara, 
cuerpo y piernas por cada cara del cubo. Una conferencia sobre ilustración cerró el 
jueves de Big Draw, a cargo de Arnal Ballester.Cada taller demuestra que el dibujo 
no es cosa de niños, que el talento no se pierde con los años, y que solo hace falta 
ponerle horas y dedicación. El mensaje de la escuela de arte es claro: con cualquier 
elemento se puede dibujar y cualquiera puede disfrutar del arte y el dibujo, si deja de 
preocuparse demasiado por los resultados. El arte se convierte en una forma de ver 
el mundo des de diferentes puntos de vista, a las personas fuera del marco de la 
vida diaria, de la falta de tiempo y las prisas. Es también un dia de unión entro los 
artistas, en un espacio común para compartir experiencias y técnicas”. 
Diari de Tarragona, 26 d’octubre de 2018 (p. 50 i 51) 
 
 
Marina Pallàs, “Miquel paton. Art sacre a l’era contemporània. L’artista rep l’encàrrec 
d’elaborar la creu d’una  església a Barcelona. L’artista Miquel Paton (Tortosa,  
1959) ha inaugurat aquesta setmana la seua primera obra d’art  sacre a la parròquia 
Sant Eugeni I, Papa, de Barcelona. Es tracta d’una creu suspesa a l’altar d’aquesta 
església neobizantina  que tot i ser una obra del segle XXI s’integra plenament en 
l’entorn, però alhora atrapant les mirades dels espectadors. Una creu, en paraules 
del comissari Àlex Susanna, «ni del tot figurativa ni del tot abstracta».  «Pocs reptes 
artístics tan inesperats i alhora tan arriscats com aquest: una obra d’art sacre en ple 
segle XXI. Encara es produeixen, però, els encàrrecs d’aquesta mena? Això és el 
que la parròquia de Sant Eugeni I va demanar a Miquel Paton, un artista que pensa 
el que fa i a qui plau mostrar la seua obra en escenaris ben diversos», afirma el crític 
d’art. Miquel Paton és un dels pintors en actiu més reconeguts de les Terres de 
l’Ebre i actualment treballa al seu estudi de Barcelona i al de la Ràpita. «La meua 
intenció ha estat fer una obra de llenguatge propi, que ajudés a redefinir l’espai 
existent, sense treure protagonisme als elements neobizantins que el configuren. No 
tant com un element  aïllat del context sinó més bé com la peça que completa i 
justifica la resta.  Després d’un treball d’investigació sobre espais i creus de diverses 
èpoques, vaig voler copsar la meva idea en una creu de fusta, policromada, però 
mostrant la matèria de la qual està feta, gestual, abraçant, mirant qui la mira, acollint 
els qui té al davant i mostrant referències romàniques i espirituals a qui la veu pel 
dors», explica l’artista. Aquesta intervenció artística ha estat fruit d’un encàrrec de la 
parròquia a l’artista amb l’objectiu d’obrir la seua comunitat. Paton ha elaborat 
l’encàrrec seguint els passos d’altres artistes de gran reconeixement internacional 
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com Theaster Gates, James Turrell, Mark Rothko, Terence Koh, Henri Matisse, Ilise 
Greenstein, o Sean Scully. Cal recordar que Paton prèviament ja havia fet una 
interessant intervenció a la Capella dels Prats, a Alcanar. Autor d’una extensa 
producció pictòrica, algunes de les seues obres formen part del fons d’art del Museu 
d’Art Modern de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi o La Creu Roja de Catalunya. 
Diari de Tarragona, 26 d’octubre de 2018 (p.52) 
 
Redacció, “La Fundació Mutua Catalana entrega els Premsi III Concurs de Pintura, 
Dibuis i Gravat.  La Fundació Privada Mútua Catalana ha entregat aquest dijous a la 
tarda al Teatret del Serrallo els premis del III Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat. 
José Manuel Aznar ha guanyat el primer premi en l'apartat de pintura amb l'obra La 
dona dels meus somnis que correspon a una dotació econòmica de 2.000 euros i 
una placa commemorativa de la Fundació. Els membres del jurat han decidit també 
que Eduard Virgili s'emporti l'accèssit del concurs de pintura, dotat amb 1.200 euros, 
amb l'obra que porta per títol Me voy. En aquesta, Virgili ha utilitzat la tècnica del 
collage, acrílic i ferrocianur. Pel que fa a l'apartat de dibuix i gravat, convocat per 
segona vegada, l'artista guanyador ha estat Eugeni Fabregat amb B1 - B2 (II) - 
A1, una xilografia sobre paper vegetal, a tres planxes i una tinta. 
Més d'una cinquantena d'obres d'autors de diferents localitats de Catalunya i 
altres zones de l'Estat espanyol s'han presentat a la convocatòria. Finalment, 18 
treballs han estat seleccionatsper exposar-se en una mostra al Teatret del Serrall, 
que estarà oberta fins al 9 de novembre. 
El jurat l'han format Rosa Ricomà (Diputació de Tarragona - Museu d'Art 
Modern); Anna Isabel Serra (Universitat Rovira i Virgili); Carles Figuerola 
(Ajuntament de Tarragona); Òscar Vives (Autoritat Portuària de Tarragona) i 
Francesc Roig (Fundació Mútua Catalana). El coordinador del certamen és l'artista 
local Pere Joan Salas. 
www.diarimés.com  25/10/2018 (19:42) 
 

Redacció, “Una parròquia de Barcelona encarrega la creu del seu altar a l'artista 
ebrenc Miquel Paton. Una vida dedicada a l'art. Miquel Paton (Tortosa, 1959) es 
forma a l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona a Tortosa i a la Facultat de Belles 
Arts de Sant Jordi de Barcelona, on es llicència en l'especialitat de pintura. Algunes 
de les seves obres formen part de fons d’art, com el Museu d’Art Modern de 
Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona o el de La Creu Roja de Catalunya, entre 
d’altres. Actualment treballa en el seu estudi de Barcelona i el de La Ràpita. És 
seguidor de la Teoria de Color de Goethe i se sent en sintonia amb les teories 
estètiques de Baudelaire.  Aguaita.cat 25/10/2018 (18:00h) 

 

 

Redacció, “Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona. Nova edició del 
Festival Internacional de Fotografia SCAN, amb el que Tarragona s’impregna durant 
dos mesos de fotografia. Als Tinglados del Port de Tarragona hi trobarem Talent 
Latent; al Teatret del Serrallo, l’activitat Full Contact i el Petit SCAN; 
les exposicions, a la Fundació Forvm o el Museu d’Art Modern, entre molts d’altres 
espais; a l’Escola d’Art i Disseny (EADT), unes jornades de reflexió; i activitats 
diverses en molts indrets de la ciutat.Inauguració:  Dimecres 17 d’octubre, 19:30h | 
Tinglado 2 - Centre d'Art Tarragona Inauguració del festival i obertura de les 



 49 

exposicions Talent Latent 'Thinking about (Photography)”. Surtdecasa.cat 29-10-
2018 15:03  

Redacció, “El III Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat donarà a conèixer els premis 
dijous. El teatret del Serrallo acollirà el lliurament de premis i una exposició temporal 
d’una vintena d’obres seleccionades. Tot a punt per el  lliurament de premis  del III 
Concurs de pintura, dibuix i gravat de la Fundació Privada Mútua  Catalana. Tres 
obres han estat  les escollides entre el centenar  que s’hi han presentat. Els 
guardonats es donaran a conèixer el dijous 25 a les set de la tarda al teatret del 
Serrallo i el jurat admet que «no ha estat fàcil escollir-ne tres». L’artista Pere Salas, 
organitzador del certamen, explica que «estem molt satisfets perquè cada any puja 
la qualitat de les obres». El jurat va fer una selecció d’una vintena d’obres d’alta 
qualitat que «haurien pogut rebre el premi», però entre les quals se n’han hagut 
d’escollir tres per endur-se el primer i el segon premi en la modalitat de pintura 
(2.000 i 1.200 euros, respectivament); i el premi únic en  les modalitats de dibuix i 
gravat (1.000 euros).El concurs ha rebut obres d’arreu de l’estat, tot i que s’han de 
presentar físicament. Aquesta característica concorda amb  la filosofia del certamen 
que és la de servir d’impuls als nous creadors artístics. Per això, en Pere Salas 
explica que es mantindrà en pròximes edicions, ja que així «donem opcions a tots 
per igual perquè no demanem currículum de l’autor i l’obra en  format digital per fer 
una preselecció».El concurs està organitzat entre Fundació Privada Mútua Catalana 
i el Port de Tarragona, que és qui cedeix l’espai expositiu  cada any, amb la 
colꞏlaboració de la Generalitat de Catalunya, la URV, la Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament de Tarragona. Totes les administracions vinculades al certamen 
aporten un membre al jurat que acabarà escollint les obres guardonades. 
Aquestes peces guanyadores i una selecció que ha fet el jurat de les 
altreparticipants es podran veure al teatret del Serrallo fins al 9 de novembre. Des de 
la Fundació Privada Mútua Catalana es convida la ciutadania a assistir al lliurament 
de premis i a visitar la mostra.Amb vista a la pròxima edició, les bases de la qual 
sortiran a la primavera, l’organització preveu fer un canvi en els guardons i, a banda 
d’una quantitat econòmica, oferirà la possibilitat als guanyadors de fer una exposició 
pròpia. 
NotíciesTGN 24 d’octubre de 2018 (p. 19) 
 
 
Redacció, “Exposició de fotografíes de la Barcelona Anna Malgrida, un retrat de 
problemes socials a les ciutats, es pot veure al Museu d’art Modern de Tarragona.” 
La Fotografa Barcelona Anna Malagrida  a l’Scan. 
TV3, Telenotícies comarques 30 d’octubre de 2018 (14:54) 

Redacció, “Les restes de l'escultor Julio Antonio, autor de l'estatua dels Despullats, 
els Herois de 1811, de la Rambla de Tarragona, seran exhumades demà del 
cementiri de l'Almudena, a Madrid, i traslladades al cementiri de la Móra d'Ebre, la 
seva localitat natal. Aquesta setmana arrenca la commemoració del centenari de la 
mort de l'escultor, l'obra del qual s'exposa majoritàriament al Museu d'Art Modern de 
Tarragona. L'escultura dels Despullats, a la Rambla Nova de Tarragona, va ser un 
encàrrec de la ciutat per homenatjar els Herois de 1811. L'escultura va estrenar-se, 
per la polèmica que va generar, uns anys després de la mort de l'autor, el 1919 als 
30 anys. Ara, 100 anys després, les seves despulles tornaran a Catalunya, junt amb 
les de la seva mare.  L'exhumació, aquest dimarts, de les restes de Julio Antonio 
obre els actes del centenari que inclouran actes a Tarragona i Madrid com la 
presentació d'un llibre sobre la vida i obra de l'escultor, i una exposició que 
n'aportarà la visió contemporània a partir de l'obra dels creadors actuals guanyadors 
del premi d'escultura que convoca la Diputació. Actualment bona part de l'obra de 
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l'artista es conserva al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. També al 
Museu Reina Sofia de Madrid. Durant el 2019, està previst que es presenti també un 
nou centre expositiu a la seva localitat natal, a més d'un projecte tecnològic que 
vincularà l'activitat escultòrica de Julio Antonio amb els jocs virtuals. 
https://www.tac12.tv/camp-de-tarragona/arxiu-camp-tarragona/item/5911-les-restes-
de-l-escultor-dels-despullats-de-tarragona-tornaran-a-catalunya 12 Novembre 2018 
13:52 

Redacció, Les restes de l’escultor Julio Antonio, actualment al cementiri madrileny 
de l’Almudena, seran enterrades a Móra d’Ebre, la seva vila natal, coincidint amb el 
cen- 
tenari de la seva mort. Per commemorar el segle transcorregut des de la seva 
desaparició, el Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona, que conté bona 
part de la seva obra, organitzarà diverses activitats, entre les quals exposicions i la 
presentació d’un llibre. Considerat el gran renovador de l’escultura a l’Estat, Julio 
Antonio és l’autor del monument que Tarragona dedica als Herois de 1811Julio 
Antonio Rodríguez Hernández (Móra d’Ebre,1889-Madrid,1919) va ser un dels 
millors artistes de la seva època i la  
seva brillant carrera es va veure truncada per una malaltia quan només tenia 30 
anys. Les seves restes seran traslladades des de l’Almudena fins al seu municipi 
natal junt amb els de la seva mare, Lucía Hernández Costa. Museu d’Art Modern de 
la Diputació a Tarragona vol reivindicar l’obra i la figura de l’artista, que té entre les 
seves obres el Mausoleu Lemonier.D’altra banda, i segons es va avançar ahir durant 
la presentació pública de la commemoració, l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb el 
suport de la Diputació, treballen en la creació d’un espai museístic a Móra d’Ebre 
dedicat a Julio Antonio i a altres artistes del municipi. Es preveu que el projecte 
estigui enllestit al llarg  
de 2019, com a primer pas per a la materialització del nou espai culturalEl president 
de la Diputació, Josep Poblet, va destacar el caire innovador de Julio Antonio a la 
seva època, així com la importància dels actes programats. Poblet i l’alcalde de Móra 
d’Ebre, Joan Piñol, van destacar que l’efemèride que es commemora des d’ara fins a 
final d’abril  
«marcarà un abans i un després en el coneixement de la figura de l’artista». 
Julio Antoni va rebre les seves primeres classes d’escultura 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, va muntar el seu primer taller. El seu funeral va ser tot un 
esdeveniment a Madrid. 
diarimés 13 novebre de 2018 (p.05) 
 
Redacció, “Ahir al MAMT es van presentar els actes commemoratius del  
centenari de la seva mort Julio Antonio torna a casa. Les restes de l’escultor Julio 
Antonio Rodríguez Hernández (Móra d’Ebre,1889-Madrid,1919) seran traslladades 
des del cementiri de l’Almudena de Madrid fins al seu municipi natal coincidint amb 
el centenari de la seva mort. L’arribada del cos de l’artista i de la seva mare, Lucía 
Hernández Costa, aquest mes de novembre, s’emmarca en la commemoració 
impulsada pel Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona (MAMT) per 
reivindicar l’obra i la figura de l’artista, considerat el gran renovador de l’escultura a 
l’Estat. Julio Antonio és l’autor de l’escultura Monument al Herois de 1811, coneguda 
com Els despullats i ubicada a la Rambla Nova de Tarragona. Una altra obra seva és 
el Mausoleu Lemonier, visitable al MAMT. Des d’ara fins a final d’abril de 2019, es 
duran a terme una desena d’activitats, que tindran lloc a Tarragona (al MAMT), a 
Móra d’Ebre (en diferents espais) i a Madrid (Real Academia de Bellas Artes de San 
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Fernando), tres indrets estretament vinculats a la vida i trajectòria de Julio Antonio. A 
banda del trasllat de les despulles de l’artista i de la seva mare fins a Catalunya, 
destaquen altres iniciatives al voltant de Julio Antonio, centrades en la seva obra i 
trajectòria: La presentació del llibre Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després, 
coordinat pel Dr. Antonio Salcedo Miliani, i l’exposició Julio Antonio-Stendhal, 1909-
1919, comissariada per Blai Rosés i que aportarà una visió contemporània de l’obra 
de l’artista de Móra d’Ebre a partir de l’obra de creadors actuals, tots ells guanyadors 
del premi d’escultura Julio Antonio que la Diputació de Tarragona convoca cada dos 
anys. De la resta de propostes al voltant de Julio Antonio, destaca un projecte de 
gamificació per difondre’n l’obra, i més concretament el Monument als He-rois de 
1811. Segons es va avançar ahir durant la presentació pública de la commemoració, 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre, amb el suport de la Diputació, treballen en la creació 
d’un espai museístic a Móra dedicat a Julio Antonio i a altres artistes del municipi. Es 
preveu que el projecte estigui enllestit al llarg de 2019, com a primer pas per a la 
materialització del nou espai.” 
Diari de Tarragona, 13-11-2018 (p.49) 
 
 
Redacció, “ Les restes de l'escultor Julio Antonio Rodríguez Hernández seran 
traslladades des del cementiri de l'Almudena de Madrid fins a Móra d'Ebre, el seu 
municipi natal, coincidint amb el centenari de la seva mort. El trasllat de l'artista 
durant aquest mes de novembre, conjuntament amb el de la seva mare Lucía 
Hernández Costa, s'emmarca en la commemoració del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) per reivindicar l'obra de l'escultor. Julio Antonio és 
l'autor de l'escultura "Monument als Herois de 1811", més coneguda com "Els 
despullats", ubicada a la Rambla Nova de Tarragona. Considerat el gran renovador 
de l'escultura a l'Estat, l'artista també té obres com el "Mausoleu Lemonier", que es 
pot visitar al MAMT. Des d'ara i fins a final d'abril de 2019, es duran a terme una 
desena d'activitats, que tindran lloc en diferents espais de Móra d'Ebre, al MAMT de 
Tarragona, i a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, tres 
indrets estretament vinculats a la vida i trajectòria de Julio Antonio. A banda del 
trasllat de les despulles de l'artista i de la seva mare fins a Catalunya, destaquen 
altres iniciatives a l'entorn de Julio Antonio, centrades en la seva obra i trajectòria: La 
presentació del llibre "Julio Antonio, 1889-1919. Un segle després", coordinat pel Dr. 
Antonio Salcedo Miliani, i l'exposició "Julio Antonio-Stendhal, 1909-1919", 
comissariada per Blai Rosés i que aportarà una visió contemporània de l'obra de 
l'artista de Móra d'Ebre a partir de l'obra de creadors actuals, tots ells guanyadors 
del premi d'escultura Julio Antonio que la Diputació de Tarragona convoca cada dos 
anys. D'altra banda, i segons s'ha avançat avui durant la presentació pública de la 
commemoració, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, amb el suport de la Diputació, 
treballen en la creació d'un espai museístic dedicat a Julio Antonio i a altres artistes 
del municipi de Móra d'Ebre. Es preveu que el projecte estigue enllestit al llarg de 
2019, com a primer pas per a la materialització del nou espai cultural. Un referent de 
l'època 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, subvencionat 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. Dins els 
monuments que va realitzar destaca el de 'Monument als Herois de 1811', un treball 
que li va durar anys, des de 1910 fins a la seva mort, l'any 1919. La seva última obra 
per encàrrec va ser el "Mausoleu Lemonier", un monument funerari que va adquirir la 
Diputació de Tarragona, actualment al fons del Museu d'Art Modern de Tarragona. 
Nació Digital, 12 de novembre de 2018. 20:28 h 
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Redacció, “Les restes de Julio Antonio arribaran a Móra d'Ebre la setmana que 
veS’ha fet l’exhumació de les restes de l’escultor i la seua mare a Madrid, al 
cementiri de l’Almudena, en presència d’un familiar. La setmana vinent, en un dia 
encara per determinar, arribaran a Móra d’Ebre les restes de l’escultor Julio Antonio i 
de la seua mare, i el conjunt arquitectònic de la seua tomba, segons ha confirmat 
l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol. Ahir va fer-se l’exhumació de les restes a 
Madrid, al cementiri de l’Almudena, en presència d’un familiar de l’escultor, Víctor 
Viladrich; d’un representant de la família de Gregorio Marañón, propietària de la 
tomba; del diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella; de la 
directora del Museu d’Art Modern fe Tarragona, Rosa Maria Ricomà; i de l’alcalde de 
Móra d’Ebre, Joan Piñol. Des de l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ha volgut expressar 
la satisfacció que representa aquest fet, com a pas previ al trasllat de les despulles 
de l’insigne fill de Móra d’Ebre a la població que el va veure nàixer. El consistori 
també ha fet públic el seu agraïment especial a la Diputació tarragonina per la seua 
«inestimable colꞏlaboració» per fer possible el trasllat i a la família de l’artista i als 
propietaris de la tomba per la seua predisposició per facilitar totes les 
gestions.L’insigne escultor va morir de tuberculosi quan tenia 30 anys”. Diari de 
Tarragona, http://www.diaridetarragona.com/ebre/Les-restes-de-Julio-Antonio-
arribaran-a-Mora-dEbre-la-setmana-que-ve-20181115-0017.html 

 
Redacció, “La setmana vinent, en un dia encara per a determinar, arribaran a Móra 
d’Ebre les restes de l'escultor Julio Antonio i de la seua mare, i el conjunt 
arquitectònic de la seua tomba. Aquest dimars es va fer l'exhumació de les restes a 
Madrid, al cementiri de l'Almudena, en presència d’un familiar de l'escultor, Víctor 
Viladrich; d'un representant de la família de Gregorio Marañón, propietària de la 
tomba; del diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella; de la 
directora del Museu d’Art Modern de Tarragona, Rosa Maria Ricomà, i de l’alcalde 
de Móra d’Ebre, Joan Piñol. Des de l’Ajuntament riberenc s'ha volgut expressar la 
satisfacció pel trasllat de les despulles de l'insigne fill de Móra d'Ebre a la població 
que el va veure nàixer. Julio Antonio és el nom amb el qual es coneix Antonio 
Rodríguez Hernández, nascut a Móra d'Ebre, 6 de febrer de 1889. Julio Antonio és 
un insigne escultor, autor d'obres tan destacades com el monument als Herois de 
1811, ubicat a la rambla de Tarragona, o el mausoleu Lemonier, exposat al Museu 
d'Art Modern de Tarragona.  
Teveon, 14-11-2018 18:30 
 
 
Redacció, “Les restes de Julio Antonio arribaran la setmana que ve a Móra d’Ebre 
Imatge de la tomba a l’Almudena de Madrid. S’ha fet l’exhumació de les restes de 
l’escultor i la seua mare a Madrid, al cementiri de l’Almudena, en presència d’un 
familiar. La setmana vinent, en un dia encara per determinar, arribaran a  Móra 
d’Ebre les restes de l’escultor Julio Antonio i de la seua mare, i el conjunt 
arquitectònic de la seua tomba, segons ha confirmatl’alcalde de Móra d’Ebre, Joan 
Piñol. Ahir va fer-se l’exhumació de les restes a Madrid, al cementiri de l’Almudena, 
en presència d’un familiar de l’escultor, Víctor Viladrich; d’un representant de la 
família de Gregorio Marañón, propietària de la tomba; del diputat de Cultura de la 
Diputació de Tarragona, Joan Olivella; de la directora del Museu d’Art Modern fe 
Tarragona, Rosa Maria Ricomà; i de l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol. Des de 
l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ha volgut expressar la satisfacció que representa 
aquest fet, com a pas previ al trasllat de les despulles de l’insigne fill de Móra d’Ebre 
a la població que el va veure nàixer. El consistori també ha fet públic el seu 
agraïment especial a la Diputació tarragonina per la seua «inestimable colꞏlaboració» 
per fer possible el trasllat i a la família de l’artista i als propietaris de la tomba per la 
seua predisposició per facilitar totes les gestions.  
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L’insigne escultor va morir de tuberculosi quan tenia 30 anys. 
Diari de Tarragona, 15 de novembre de 2018 (p.26) 
 
Marina Pallàs, “Ribera d’Ebre. Arriben des de Madrid les despulles de l’ilꞏlustre 
escultor i la seua mare, cent anys després de la seua mort. Les restes de l’escultor 
Julio Antonio i de la seua mare i el conjunt arquitectònic de la seua tomba ja  són a 
Móra d’Ebre, coincidint amb  el centenari de la seua mort  (1919). Ahir van viatjar 
des de Madrid fins a la capital de la Ribera d’Ebre, municipi natal de l’insigne 
escultor. Ara, el conjunt arquitectònic de la tomba serà restaurat per una empresa de 
Móra d’Ebre, i està previst que s’inaugure la tomba al cementiri en un acte 
institucional a meitat mes de febrer de l’any que ve. La setmana passada va portar-
se a terme l’exhumació de les restes a Madrid, al cementiri de l’Almudena. El trasllat 
de les seues restes de Madrid a Móra d’Ebre dona pas ara a una desena d’activitats 
sobre l’artista promogudes pel Museu d’Art Modern de la Diputació a Tarragona, com 
exposicions, actes commemoratius i la presentació del llibre Julio Antonio, un segle 
després. «És una satisfacció enorme que després de 100 anys una personalitat tan 
potent com Julio Antonio puga descansar per fi a Móra d’Ebre de forma definitiva», 
ha valorat l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol. «Vull destacar que aquest procés no 
ha sigut gens fàcil, però hem comptat amb la implicació inestimable de la Diputació 
de Tarragona. També cal agrair la predisposició del familiar Víctor Viladrich i totes 
les facilitats que ha ofert la família Marañón, propietària de la tomba. Era gairebé un 
somni portar Julio Antonio fins aquí i ara és una realitat», ha declarat. Des de la 
Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Móra d’Ebre s’ha treballat pel trasllat de les 
restes de Julio Antonio i la seua mare, donada l’estima que la seua localitat natal té 
per l’artista. De fet, a Móra d’Ebre, l’institut d’ensenyament secundari porta el seu  
nom i a la plaça de Dalt del municipi hi ha un monument en honor seu, obra de 
l’artista Santiago Costa. L’Ajuntament de Móra d’Ebre 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. «Ens agradaria fer-ho possible el 2019, però 
requereix una inversió important. Seria un centre que dedicaria una planta a Julio 
Antonio, una segona a altres escultors morencs i una tercera dedicada a l’àmbit 
formatiu», ha avançat l’alcalde, Joan Piñol, al Diari. Piñol explica que el fet que Móra 
d’Ebre haja sigut bressol d’aquests escultors de renom podria venir «pel fet que els 
infants abans jugaven amb el fang i modelaven formes a la riba de l’Ebre». El nét del 
doctor Gregorio Marañón (qui va encarregar la tomba de Julio Antonio), Gregorio 
Marañón y Bertrán de Lis, va autoritzar l’exhumació i el trasllat de les seues restes. 
«Em va semblar el més natural, i amb el suport de la meua família vaig fer tots els 
passos necessaris perquè això fos possible», explica al Diari, tot remarcant que cal 
que Julio Antonio rebe el reconeixement que mereix en l’àmbit de la cultura i de la 
ciutadania. «Des de petit he vist a casa dels meus avis obres importants de Julio 
Antonio, a qui tenien admració i afecte. Mai oblidaré el primer dia en què vaig anar a 
la universitat, quan el meu avi va despenjar i regalar-me un preciós dibuix de Julio 
Antonio amb la següent dedicatòria: «A Gregorio Marañón, el meu estimadíssim  
amic. Julio Antonio, 1914». Aquest dibuix, del qual el meu avi no es va separar ni tan 
sols durant el seu exili, va ser la primera obra d’art de la meua colꞏlecció», explica 
Marañón.” 
Diari de Tarragona,  Ebre. 21 de novembre de 2018 (p. 25) 
 
Redacció, “anunci:  Exposició Ets un artista...i exposes al MAM. Calendari 2019. fins 
el 16 de desembre. Museu d’art Modern de Tarragona.  
Diari de Tarragona, 21 de novembre de 2018 (p.15) 
 
Josep M. Rosselló, “Els Despullats”. La magnífica obra de Julio Antonio és la millor 
escultura pública de  la ciutat. Passejant Rambla avall, ja fa  uns quants dies, amb 
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l’amic Oriol, tot xerrant i fent broma, vàrem arribar al peu de l’estàtua dels 
‘Despullats’, la magnífica escultura de Julio Antonio que senyoreja al mig de la 
rotonda, entre els carrers Ixart i Canyelles. En alçar la vista, tothom sap que en sóc 
un delirant admirador, vaig observar que la pàtina negra aplicada a l’escultura 
s’estava desprenent.  No fa pas gaire temps que van restaurar el monument, o això 
és el que vaig pensar. Com que quan van dur a terme el projecte el van ocultar a la 
vista del públic amb una tanca, ningú no va poder veure el procés. Però quan el van 
descobrir, el bronze fos el 1917, i instalꞏlat el 1931, era negre, negre mate, no 
restava ni un sol reflex  metàlꞏlic, semblava de cartró-pedra. Vaig suposar que li 
havien aplicat el mateix procés d’oxidació que se sol fer sobre els bronzes nous, no 
m’agrada, perquè li nega al metall totes les possibilitats cromàtiques d’una oxidació 
natural, un lent procés provocat per les sals de coure sobre l’aliatge, que va del 
siena al verdós, per acabar al cap de molts anys, tot depèn de les condicions 
climàtiques, en un bellíssim to obscur i transparent a la vegada. Però quan el procés 
s’accelera, per escalfament del metall i aplicació de solucions químiques, s’altera la 
seva evolució natural. Hi ha un sistema de pàtina en fred que ja s’aplicava al 
Renaixement, més lent, però més intens i beneficiós per a l’obra. En observar per 
segona vegada els desperfectes, la impressió és  que la pàtina es desprèn com si  
fos pintura i afloren les parts corresponents a l’òxid verdós del metall. Han estat les 
darreres pluges les que han descobert la trampa. No va ser un procés d’oxidació, 
sinó una vulgar mà de pintura. D’aquí que el crític d’art Antonio Salcedo em vagi 
comentar que el resultat era deplorable, i jo encara hi vaig afegir que calia esperar 
un temps, que la pols i els excrements dels coloms que es barallen per situar-se 
sobre el cap de la figura erecta que representa la ciutat acabarien per tornar-li la 
naturalitat perduda. Però ha estat la pròpia obra la que finalment ha desvetllat 
l’humiliant procés d’haver estat pintada de cap a peus, i farta, s’arrenca el vel negre 
que pretenia ofegar-la. En la presentació al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona, del llibre Julio Antonio 1889-1919, un segle després, amb motiu del 
centenari de la seva mort, a banda d’anunciar diversos actes a celebrar en memòria 
de l’escultor, es va fer públic que la restauració del Monument als Herois de 1811 
anirà a càrrec de l’Escola d’Art i Disseny de Tortosa, cosa que celebro, perquè la 
seva Unitat de Conservació i Restauració és una de les millors de Catalunya, i estic 
segur que faran una feina excelꞏlent. Aquest monument, ja centenari, des que va ser 
fos va haver de lluitar contra les furioses reticències dels ciutadans ‘benpensants’ de 
l’època i esperar més de trenta anys, fins a l’arribada de la Segona República, per 
ser instalꞏlat. Avui és la millor escultura pública de la  ciutat. Serà molt d’agrair que 
se li retorni el seu aspecte i deixar que  finalment sigui el temps qui faci la resta. 
Diari de Tarragona. Pas de Zebra. 25 de novembre de 2018. (p.70)  
 
 

 

 

Redacció, “La Fundació Apelꞏles Fenosa participa per primera vegada en el plenari 
de la Xarxa de Museus d’Art de CatalunyaLa Xarxa de Museus d’Art de Catalunya es 
va fundar l’any 2014 i agrupa els museus de temàtica artística que hi ha en l’àmbit 
nacional El passat dilluns 26 de novembre, el Museu d’Art de Sabadell va acollir una 
reunió del plenari de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya (XMAC), de la qual en 
forma part la Fundació Apelꞏles Fenosa des d’aquest any 2018.A part de la Fundació 
Apelꞏles Fenosa, hi havia convocats els directors del Museu d’Art de Sabadell, de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, del Museu d’Art de Girona, del 
Museu Episcopal de Vic, del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, del Consorci 
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del Patrimoni de Sitges, del Museu de la Garrotxa, del Museu d'Art Jaume Morera, 
del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, del Museu de l’Empordà, del Museu de 
Reus, del Museu de Valls, del Museu de Manresa, del Museu Frederic Marès, del 
Museu Abelló, del Museu d'Art Modern de Tarragona, del Museu d'Art de Cerdanyola 
i del Museu Nacional d’Art de Catalunya.A la reunió, a la qual hi van assistir la 
consellera de Cultura, Laura Borràs, i la directora general de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, Elsa Ibar, els membres de la Xarxa van tractar, entre altres 
qüestions, la governança i el calendari de les activitats que aquest organisme durà a 
terme durant el 2019.La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya es va fundar l’any 
2014 i agrupa els museus de temàtica artística que hi ha en l’àmbit nacional, liderats 
pel Museu Nacional d’Art de Catalunya. Eix Diari. Diari Independent del Penedès 
27 de novembre de 2018  (18:34) 

Redacció, “La Fundació Apelꞏles Fenosa participa per primera vegada en el plenari 
de la Xarxa de Museus d’Art de CatalunyaLa Xarxa de Museus d’Art de Catalunya es 
va fundar l’any 2014 i agrupa els museus de temàtica artística que hi ha en l’àmbit 
nacional El passat dilluns 26 de novembre, el Museu d’Art de Sabadell va acollir una 
reunió del plenari de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya (XMAC), de la qual en 
forma part la Fundació Apelꞏles Fenosa des d’aquest any 2018.A part de la Fundació 
Apelꞏles Fenosa, hi havia convocats els directors del Museu d’Art de Sabadell, de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, del Museu d’Art de Girona, del 
Museu Episcopal de Vic, del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, del Consorci 
del Patrimoni de Sitges, del Museu de la Garrotxa, del Museu d'Art Jaume Morera, 
del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, del Museu de l’Empordà, del Museu de 
Reus, del Museu de Valls, del Museu de Manresa, del Museu Frederic Marès, del 
Museu Abelló, del Museu d'Art Modern de Tarragona, del Museu d'Art de Cerdanyola 
i del Museu Nacional d’Art de Catalunya.A la reunió, a la qual hi van assistir la 
consellera de Cultura, Laura Borràs, i la directora general de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, Elsa Ibar, els membres de la Xarxa van tractar, entre altres 
qüestions, la governança i el calendari de les activitats que aquest organisme durà a 
terme durant el 2019.La Xarxa de Museus d’Art de Catalunya es va fundar l’any 
2014 i agrupa els museus de temàtica artística que hi ha en l’àmbit nacional, liderats 
pel Museu Nacional d’Art de Catalunya. La Ciutat, 27 de novembre de 2018 (19:12) 

 
Redacció, “La Fundació Apelꞏles Fenosa participa per primera vegada en el plenari 
de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya El passat dilluns 26 de novembre, el 
Museu d’Art de Sabadell va acollir una reunió del plenari de la Xarxa de Museus 
d’Art de Catalunya (XMAC), de la qual en forma part la Fundació Apelꞏles Fenosa 
des d’aquest any 2018. A part de la Fundació Apelꞏles Fenosa, hi havia convocats 
els directors del Museu d’Art de Sabadell, de l’Organisme Autònom de Patrimoni 
Víctor Balaguer, del Museu d’Art de Girona, del Museu Episcopal de Vic, del Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona, del Consorci del Patrimoni de Sitges, del Museu de 
la Garrotxa, del Museu d’Art Jaume Morera, del Museu de Lleida Diocesà i 
Comarcal, del Museu de l’Empordà, del Museu de Reus, del Museu de Valls, del 
Museu de Manresa, del Museu Frederic Marès, del Museu Abelló, del Museu d’Art 
Modern de Tarragona, del Museu d’Art de Cerdanyola i del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 
TGN 28 de novembre de 2018 (08:17) 
 
 
Redacció,  Isabel Granollers i Roger Caparó, guanyadors de la 3a. Biennal d’Art 
Gastronòmic de Cambrils. El dia 25 de novembre va tenir lloc l’acte de lliurament 
dels premis als guanyadors de la 3a. Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic de 
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Cambrils 2018 així com del 28è Premi de fotografía Vila de Cambrils, 8è Premi de 
Narrativa Marítima Vila de Cambrils, Josep Lluís Savall i 7è Premi de Poesia Vila de 
Cambrils. Dels 32 projectes artístics presentats en aquesta tercera edició de la 
Biennal, el jurat format per Isidre Roset Juan, crític d’art; Cèlia del Diego Thomas, 
directora del Centre d’Art la Panera de Lleida; Antonio Salcedo Miliani, professor 
d’Art Contemporani de la URV; Ester Ferrando Casas, artista i Anna Maria Camps, 
directora de la revista Bonart, va seleccionar-ne setze: Jesús Gómez Nieto, Enric 
Llevat Mateu, Sergi Quiñonero Ortuño, Isabel Granollers Juncosa, Lluc Queralt 
Baiges, Mika Murakami, Roger Caparó Ferrant, Núria Benet Ramoneda, Beatrice 
Bizot, Montse Tomás Romera, Jordi Martorell Pallissó, Antonio Luque Avila, Joan 
Codina Donaire, Marcel Aragonès Sabaté, Eva Jolis Villegas i Joan Gol Rocasalva i 
Mechu López –Bravo (imatge) i Fina Bonet Folch i Antoni Mallol Bech (Música). Les 
seves obres formen part de l’exposició que es pot visitar a la Sala Àgora de 
l’Ajuntament de Cambrils fins al 8 de febrer de 2019. El jurat va declarar guanyadors 
ex aequo Mise en place d’Isabel Granollers Juncosa, de Reus i l’obra que porta el 
títol Paisatge al caliu de Roger Caparó Ferrant, de Riudoms. Ambdues obres han 
estat guardonades amb un premi de 3.500 euros. Isabel Granollers (Reus, 1965) té 
una llarga trajectòria artística que s’inicia amb la seva formació a l’escola Massana, 
continua a l’Escola d’art de Reus l’any 87 i finalitza a la Facultat de Belles Arts St 
Jordi, on es llicencia en les especialitats de Pintura i Educació artística l’any 99. 
Realitza el major nombre d’exposicions en la dècada dels 90 i del 2000 a Barcelona, 
Tarragona, Reus, Valls, Olot, així com a Itàlia i a França on formarà part d’un 
projecte d’artistes europeus residents a Poitiers, l’any 93.Roger Caparó Ferrant 
(Riudoms, 1975) és Llicenciat en Belles Arts. Universitat de Barcelona, 2000 i va 
rebre el Premi d’escultura Julio Antonio. Museu d’Art Modern de Tarragona, 2017. 
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