
PREMSA MAMT 
2020 
 
Redacció, “Les creacions del famós artista i escultor català,. En una fusió singular, ja 
que també s'hi podran veure fotografies de Jean Marie del Moral, on copsa l'instant 
en què Fenosa executava aquestes obres als tallers de París i del Vendrell. Una 
mostra que capta l'instant i ens permet reviure aquella època, a través d'aquestes 
ànimes palpables. L’exposició es va inaugurar el passat 14 de novembre i estarà 
oberta fins al 19 de gener de 2020. Aquesta exposició, està realitzada amb el suport 
de la Fundació Apelꞏles Fenosa del Vendrell, municipi en què l'artista (Barcelona 
1899 - París 1988) va estar molt vinculat. La mostra s'inclou en el conjunt d'actes 
commemoratius dedicats a l'escultor ebrenc Julio Antonio”. Tarragona Digital,  9 de 
gener 2020 - 14:00h 
 
Redacció, “L'exposició 'Ànimes palpables', que es pot veure al Museu d'Art Modern, 
presenta en paralꞏlel escultures i dibuixos d'Apelꞏles Fenosa acompanyats de 
fotografies on Jean Marie del Moral copsa l'instant d'execució d'aquestes obres als 
tallers de París i del Vendrell. Veiem l'escultor, ja en la seva maduresa, creant la 
seva obra i el resultat del procés. Horari: de dimarts a divendres de 10 a 20 h; 
dissabtes de 10 a 15 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius d'11 a 14 h. Oberta fins al 
diumenge 19 de gener de 2020. Diari de Tarragona, cultura & vida 14 de gener de 
2020 (p.53) 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, després de ser seleccionat en el concurs públic per cobrir la 
plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà la direcció 
del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i Llicenciat en 
Història de l'Art. Va néixer a Amposta, l'any 1963. És artista i professor a l'Escola 
d'Art i Disseny de la Diputació, i professor associat al departament de Pedagogia de 
la URV.” Diari de Tarragona, 14 gener de 2020 (p. 15) 
Redacció, “Manel Margalef ( Amposta,1963) serà el nou director del Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) després de resultar seleccionat en el 
concurs públic per cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. 
Margalef assumirà la direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en 
substitució de Rosa Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar 
l'any 2018. Durant el 2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa 
Suárez, cap del Projecte de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i llicenciat en Història de l’Art per la mateixa universitat. 
Margalef és artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i 
professor associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el 
XXVIII Premi Julio Antonio d’Escultura Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i 
l'any 2003 el Premi IV Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí.”  Nació Berguedà, 
13/01/2020, Digital, Regional 
 
 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) després de resultar seleccionat en el concurs públic 
per cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà 
la direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT.Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l’Art per la mateixa universitat, Manel Margalef (Amposta, 1963) és 
artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el XXVIII 
Premi Julio Antonio d’Escultura Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i l'any 



2003 el Premi IV Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva 
obra en espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern 
de Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa.” 
Setmanari l'Ebre, 13/01/2020, Digital, Radio / Televisión 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona després de resultar seleccionat en el concurs públic per 
cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà la 
direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l’Art per la mateixa universitat, Manel Margalef (Amposta, 1963) és 
artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el XXVIII 
Premi Julio Antonio d’Escultura Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i l'any 
2003 el Premi IV Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva 
obra en espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern 
de Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa. 
Tarragona Ràdio, 13/01/2020, Digital, Radio / Televisión 
 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona després de resultar seleccionat en el concurs públic per 
cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà la 
direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l’Art per la mateixa universitat, Manel Margalef (Amposta, 1963) és 
artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el XXVIII 
Premi Julio Antonio d’Escultura Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i l'any 
2003 el Premi IV Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva 
obra en espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern 
de Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa. 
Ebredigital.cat, 13/01/2020, Digital, Local 
 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona després de resultar seleccionat en el concurs públic per 
cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà la 
direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l’Art per la mateixa universitat, Manel Margalef (Amposta, 1963) és 
artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el XXVIII 
Premi Julio Antonio d’Escultura Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i l'any 
2003 el Premi IV Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva 
obra en espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern 



de Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa. Canal 
Ajuntament, 13/01/2020, Digital, Regional 
 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona després de resultar seleccionat en el concurs públic per 
cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà la 
direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l’Art per la mateixa universitat, Manel Margalef (Amposta, 1963) és 
artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el XXVIII 
Premi Julio Antonio d’Escultura Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i l'any 
2003 el Premi IV Biennal d’Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva 
obra en espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern 
de Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa”. 
Notícies TGN, 13/01/2020, Digital, Regional 
 
Redacció, “Manel Margalef (Amposta, 1963) serà el nou director del Museu d'Art 
Modern de Tarragona (MAMT) a partir d'aquest dimecres, 15 de gener. Artista 
consagrat i professor de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, 
assumirà l'encàrrec després d'haver guanyat el concurs públic i rellevarà l'anterior 
directora, Rosa Ricomà, jubilada l'any 2018 després de més de dues dècades al 
capdavant del museu. En aquest any d'impàs, ha exercit de directora provisional la 
cap de Projectes i Difusió del centre, Marisa Suárez.”  
Tarragona Digital dilluns, 13 de gener 2020 - 15:38h 
 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) després de resultar seleccionat en el concurs públic 
per cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà 
la direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l'Art per la mateixa universitat, Manel Margalef(Amposta, 1963) és 
artista i professor a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el 28è Premi 
Julio Antonio d'Escultura Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona i l'any 2003 el 
Premi IV Biennal d'Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva obra en 
espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern de 
Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa” 
 Reus Digital.cat dilluns, 13 de gener 2020 - 15:38h 
Redacció, “Manel Margalef, nou director del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
TarragonaNascut a Amposta, és artista i professor a l’Escola d’Art i Disseny de la 
Diputació a Tarragona i professor associat al departament de Pedagogia de la URV” 
InfoCamp 13 Gener 2020 20:56 
Redacció, “Manel Margalef serà el nou director del Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) després de resultar seleccionat en el concurs públic 



per cobrir la plaça de cap de secció d'aquest equipament cultural. Margalef assumirà 
la direcció del MAMT a partir del proper dia 15 de gener en substitució de Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Durant el 
2019 ha assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del Projecte 
de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i llicenciat 
en Història de l'Art per la mateixa universitat, Manel Margalef(Amposta, 1963) és 
artista i professor a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor 
associat al departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 va rebre el 28è Premi 
Julio Antonio d'Escultura Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona i l'any 2003 el 
Premi IV Biennal d'Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef ha exposat la seva obra en 
espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern de 
Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa” 
Tarragona21.com, 13/01/2020, Digital, Regional. 
 
 
Redacció, “L’artista i professor Manel Margalef ha assumit aquesta setmana la 
direcció del Museu d’Art Modern de Tarragona, càrrec pel qual va ser escollit 
mitjançant un concurs públic convocat per la Diputació. Margalef substitueix Rosa 
Ricomà, que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar el 2018. Des 
d’aleshores havia assumit les funcions de forma provisional Marisa Suárez, cap del 
projecte de difusió del MAMT. Doctor en Belles Arts, Manel Margalef és professor a 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i professor associat al 
departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. En el camp artístic, 
Margalef ha exposat la seva obra en espais com el Centre d’Art Contemporani de 
Girona, el Museu d’Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid, el Museu Reina 
Sofía o el mateix MAMT, i ha participat en certàmens com ARCO Madrid, Art Forum 
Berlín o Arte Lisboa. L’any 1996 Margalef va rebre el Premi Julio Antonio d’Escultura 
Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona i el 2003 el Premi Biennal d’Arts 
Plàstiques Rafael Botí”.  Cultura 21. 17 Gener de 2020 
 
 
Redacció, “L'artista Manel Margalef (Amposta, 1963) és el nou director del Museu 
d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) en substitució de Rosa Ricomà, 
que va ocupar el càrrec durant 22 anys i es va jubilar l'any 2018. Margalef ha resultat 
seleccionat en el concurs públic per a cobrir la plaça de cap de secció del museu 
d'art i assumix la direcció d'un dels equipaments culturals més importants de la 
demarcació.  Una de les colꞏleccions més rellevants del museu és la del llegat de 
l'escultor morenc Julio Antonio. A l'exposició permanent es poden veure diverses 
facetes del seu treball, posant l'accent en el Monument als Herois de 1811, situat a 
la rambla Nova de Tarragona. Altres representants de la transició del segle al com 
Josep Tapiró també són presents a la mostra. L'obra més mediàtica del Museu d'Art 
Modern de Tarragona porta la signatura de Joan Miró. És el Tapís de Tarragona, un 
projecte de grans dimensions que el pintor va fer conjuntament amb Josep Royo. El 
MAMT va ser creat per la Diputació de Tarragona l'any 1976 i també dedica unes 
sales al Taller - Escola de Pintura i Escultura que va bastir la Generalitat republicana 
a Tarragona i a la posterior Escola Taller d'Art de la Diputació de Tarragona. També 
exposa obres d'artistes contemporanis del territori i en el seu fons es poden trobar 
obres del mateix Manel Margalef. Un artista reconegut Doctor en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i llicenciat en Història de l'Art per la mateixa universitat, 
Manel Margalef és artista i professor a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a 
Tarragona i professor associat al Departament de Pedagogia de la URV. L'any 1996 
va rebre el XXVIII Premi Julio Antonio d'Escultura Biennal d'Art de la Diputació de 
Tarragona i l'any 2003 el Premi IV Biennal d'Arts Plàstiques Rafael Botí. Margalef és 



considerat un dels artistes de Terres de l'Ebre amb més reconeixement i trajectòria i 
ha estat implicat en moltes de les iniciatives culturals del territori, a més de ser 
director de la Biennal d'Art Ciutat d'Amposta. Margalef ha exposat la seua obra en 
espais com el Centre d'Art Contemporani de Girona, el Museu d'Art Modern de 
Tarragona, el Museu d'Art de Girona, la Galeria Almirante de Madrid o el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Així mateix, ha participat en diferents 
certàmens internacionals, com ARCO Madrid, Art Forum Berlín o Arte Lisboa. La 
seua última exposició a les Terres de l'Ebre va ser entre finals del 2015 i principis del 
2016 al centre d'Art Lo Pati d'Amposta (a la imatge). L’Ebre. Cultura. 17 de gener 
de 2020. (p. 52) 
 
 
 
Manel Margalef: «Cal la convicció política de què l'art és un servei públic» 
Toni Cabanillas: “El nou director del Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT) 
entén la gestió de l'art com un treball en equip i es compromet a «treballar en favor 
dels artistes de casa nostra». El carrer de Santa Anna llueix un encant especial 
després de la pluja. Al número vuit, el Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) estrena nou director des del passat 15 de gener, l'artista i docent 
ebrenc Manel Margalef (Amposta, 1963). Llicenciat en Història de l'Art i doctorat en 
Belles Arts, arriba al nou càrrec després d'anys com a professor a l'Escola d'Art i 
Disseny i com a docent associat a la URV, al Departament de Pedagogia. «Us he de 
dir que sou els primers! Seieu, seieu...» ens rep, rialler, en un despatx encara per 
decorar. Que ha d'escollir quins quadres vol penjar, diu. Amb la barba blanca i 
l'accent ebrenc, colꞏloca les cadires per facilitar l'entrevista i ho fa sense posar pel 
mig la gran taula que presideix el despatx. Sembla que no, però Déu n'hi do si 
distancien, les taules aquestes. Distès i atent, ens detalla les línies mestres del 
projecte que tot just comença a caminar des de fa una setmana a l'edifici. Reivindica 
l'art i reivindica els artistes, però no deixa passar l'oportunitat de demanar 
complicitats més enllà de les parets dels museus. El nou director tenia ganes de ser-
ho. «Hem de donar més protagonisme a Miró o a Jujol per fer visible el llegat de l'art 
modern de Tarragona» Artista, professor... i ara director del Museu d’Art Modern de 
Tarragona.  Exacte. Vinc d’una trajectòria de molts anys com a professor de pintura i 
fotografia a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, a la URV i també 
d’una carrera artística molt enriquidora... crec que el moment d’assumir un repte com 
aquest és ara. És una responsabilitat que m’arriba en una molt bona etapa.I perquè 
em considero preparat per defensar un projecte artístic renovat en el qual hi crec. La 
vida m’ha posat a prova en diversos projectes personals i comuns, com el de la 
docència, i el meu projecte ara és el museu. És un projecte purament artístic. Perquè 
coneix bé la casa? I perquè em considero preparat per defensar un projecte artístic 
renovat en el qual hi crec. La vida m’ha posat a prova en diversos projectes 
personals i comuns, com el de la docència, i el meu projecte ara és el museu. És un 
projecte purament artístic. Què proposa?  El MAMT ha de trobar la manera de 
potenciar l’art modern i els artistes moderns que ens ha de representar a les 
comarques de Tarragona. Julio Antonio va ser un escultor brillant, però no podem 
limitar-nos a la seva figura i hem de donar amb les fórmules que calguin per ressituar 
i reivindicar altres artistes de casa nostra de primera categoria.  En qui pensa? En 
Joan Miró i en Josep Maria Jujol. Podem establir una línia de treball al Museu que es 
basi a visibilitzar la figura i el llegat de tots tres a parts iguals, i que permeti 
reconsiderar el protagonisme del museu entre els tres artistes. Ja ens hem començat 
a moure en aquesta direcció. El nou director del Museu d'Art Modern de Tarragona 
proposa «treballar en xarxa» per recuperar «espais artístics» És al que hem 
d’aspirar; a crear un referent i que el nostre entorn ens vegi com un espai útil. La 
nostra ambició és treballar pel nostre art i pels nostres artistes, divulgar-los, 
descobrir-los i trobar totes les vies i aspectes possibles per compartir-los. Un museu 



obert. El Museu d’Art Modern forma part d’una estructura molt més àmplia que ha de 
treballar en xarxa i produir esforços compartits des de moltíssims vessants i agents. 
Per nosaltres sols, mai arribarem on volem arribar. Necessitem un impuls que arribi 
més enllà dels museus i una estructura d’art més consolidada. Seria un error 
declinar tota la responsabilitat artística de Tarragona en un museu o en un centre 
d’art concret. Què vol dir? Ciutats com Reus o Tarragona han perdut molts espais 
artístics en els darrers anys. Sembla que ara pren força una voluntat emergent de 
recuperar la presència perduda, en especial en el cas de Tarragona, que seria un 
molt bon símptoma. El que hem d’aprendre és a crear sinergies i a fer xarxa, entre 
tots, amb un objectiu comú. Tot el que ens quedi gran, altres ho absorbiran per 
nosaltres. Què reclama? La convicció política de què la gestió de l’art és un servei 
públic i que és fonamental estimular la creativitat i oferir visibilitat als llenguatges 
artístics. I confiança en els tècnics, programadors culturals i professionals per 
articular uns pressupostos que, a la pràctica, ho facin possible. Polítiques en la 
distància curta. La proximitat és bàsica, i per nosaltres no és negociable perdre el 
contacte directe amb el nostre públic. Ens visiten els fidels de sempre, els turistes i, 
en especial, els centres educatius de la zona de la mà del servei pedagògic del 
museu, el nostre gran pilar. El nou projecte del MAMT vol fer créixer aquest servei 
pedagògic, de fet. Entenem que és fonamental.  En què cal treballar més? El gran 
repte és adaptar-nos i adequar-nos als nous temps que ens ha tocat viure. Perquè, 
si no ho aconseguim, l’art ens passarà per davant i no ens esperarà. Condicionarem 
els nostres espais, conservarem la colꞏlecció permanent, apostarem per les sales 
temporals i renovarem les bases dels nostres premis. Volem entrar amb ganes a 
l’any 2020. Li fa por quedar-se enrere? Correm el risc de fer-ho. Un dels grans 
deures pendents que tenim sobre la taula és reconèixer i ressituar el ‘boom’ artístic 
dels anys ’80 a Tarragona, on un bon grapat de grans artistes emergents no ha rebut 
el reconeixement que els consolidi definitivament. Aquesta és la nostra tasca. Deia 
abans, però, que aquesta serà una feina en equip amb altres institucions. Els 
museus no farem la melodia sols, però sí que se’ns ha d’exigir que toquem molt bé 
les tecles correctes amb una programació i unes activitats idònies per fer-la sonar bé 
entre tots. És un repte coral, un engranatge, que assumim encantats. Jo no tinc 
respostes per a tot, però sí que tinc el compromís amb l’art i els artistes emergents 
de ser un aparador a l’altura de les seves necessitats de projecció. Crearà vincles 
amb l’Escola d’Art on fins ara era professor? Amb l’Escola d’Art, amb la Universitat i 
amb qui calgui. Hem de tenir clar que Tarragona no genera menys art ni pitjor art 
que altres territoris, i que la diferència és que entre tots hi apostem o no hi apostem 
per crear aquesta estructura artística consolidada. Què hi guanyarà, el museu? 
L’ensenyament és una pedrera d’idees, és un laboratori que ens ha de permetre 
experimentar i incentivar la creativitat i l’art. I el Museu d’Art Modern beurà d’això, 
evidentment. L’aposta és conjunta, perquè hi ha molta feina a fer i, si ens en sortim, 
qui sortirà guanyant serem tots. Tarragona Digital, Divendres, 24 de gener 2020 - 
06:00h 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació cedeix dues obres de Julio 
Antonio al MNAC de Barcelona. Dues escultures emblemàtiques de l'artista Julio 
Antonio, considerat un dels grans renovadors de l’escultura moderna a l'Estat, 
s'exposen des de fa pocs dies al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), 
gràcies a un acord amb el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT), propietari de les peces. Es tracta dels bronzes 'Venus Mediterrània' (1912) i 
'Autoretrat' (1909). Pel que fa a la primera obra, s'incorpora al fons del Museu 
Nacional durant un període de 5 anys, prorrogable fins a un termini màxim total de 
10 anys. I quant a l'autoretrat, es tracta d’un préstec temporal amb una durada d’un 
any amb motiu de la commemoració, l'any 2019, del centenari de la mort de l'artista. 
tarragona21.com, 29/01/2020, Digital, Regional 



Redacció, “Dues escultures emblemàtiques de l'artista Julio Antonio, considerat un 
dels grans renovadors de l’escultura moderna a l'Estat, s'exposen des de fa pocs 
dies al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), gràcies a un acord amb el 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), propietari de les peces. 
Es tracta dels bronzes 'Venus Mediterrània' (1912) i 'Autoretrat' (1909). Pel que fa a 
la primera obra, s'incorpora al fons del Museu Nacional durant un període de 5 anys, 
prorrogable fins a un termini màxim total de 10 anys. I quant a l'autoretrat, es tracta 
d’un préstec temporal amb una durada d’un any amb motiu de la commemoració, 
l'any 2019, del centenari de la mort de l'artista.  L'exposició d'aquestes dues obres al 
Museu Nacional s'emmarca en el projecte de difusió de l'artista de Móra d'Ebre amb 
motiu del centenari de la seva mort, una efemèride que ja va motivar la celebració de 
diferents activitats sobre la seva figura i obra al llarg de l'any passat. Aquesta 
commemoració esdevé una nova mirada revisada de l’artista des de la 
contemporaneïtat, i no només pel que respecta a la demarcació de Tarragona, sinó 
també a tot Catalunya. En aquest sentit, el MAMT aposta per continuar reivindicant 
el protagonisme de Julio Antonio en el marc de la història de l’art català, estatal i 
internacional. Així mateix, destaca la importància que representa la presència de 
l’obra de Julio Antonio a les sales del Museu Nacional, testimoni de l'art català des 
de l’època medieval fins a final del segle XX.   Julio Antonio Antonio Rodríguez 
Hernández (Móra d’Ebre 1889 - Madrid 1919), conegut artísticament com a Julio 
Antonio, va néixer a Móra d'Ebre el 1889. Les seves primeres classes d'escultura les 
va rebre a l'Ateneu de Tarragona, i a Barcelona al taller de l'escultor Feliu Ferrer 
Galzeran. Als 18 anys es trasllada a Madrid, pensionat per la Diputació de 
Tarragona, i treballa en el taller de Miquel Blay Fàbregas, un dels escultors més 
importants d'aquest període a Madrid. Amb Miquel Viladrich Vila, munta el seu 
primer taller.El 1908 modela la seva primera obra important María, la gitana, on ja 
demostra la seva gran personalitat i trenca amb l'escultura pròpia de l'època. 
Després d'un viatge per Itàlia, torna a Espanya, i al poble d'Almadén (Ciudad Real) 
fa una sèrie de retrats anomenats Bustos de la raza, on hi representa gent del poble. 
Dins els monuments que va realitzar destaca el de Monument als Herois de 1811, 
situat a la Rambla Nova de Tarragona. Va ser un treball que li va durar anys, des de 
1910 fins a la seva mort, l'any 1919, i no s'inaugurà fins al 1931. La seva darrera 
obra per encàrrec va ser el Mausoleu Lemonier (1916/1919), un monument funerari 
que va adquirir la Diputació de Tarragona, actualment al fons del Museu d'Art 
Modern de Tarragona (MAMT). Julio Antonio va morir als 30 anys a causa de la 
tuberculosi, i va rebre sepultura al cementiri de l'Almudena de Madrid. Des de 
principis de l'any passat, les seves despulles reposen en un mausoleu del cementiri 
de Móra d'Ebre. La Diputació de Tarragona va rebre, l’any 1968, el llegat d’una gran 
part de l’obra de l’escultor Julio Antonio, que és compartida amb el Museu Nacional 
Centre d’Art Reina Sofia de Madrid. Les obres rebudes van esdevenir un dels pilars 
mes importants per la creació del MAMT, el 1976 infocamp.cat, 29/01/2020, Digital, 
Regional 
 
 
Anna Carreras i Aubets , “El Museu Nacional d’Art de Catalunya exposa dues obres 
de l’escultor Julio Antonio. Unes escultures emblemàtiques de l’artista Julio Antonio, 
considerat un dels grans renovadors de l’escultura moderna a l’Estat, s’exposen des 
de fa pocs dies al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), gràcies a un acord 
amb el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), propietari de les 
peces. Es tracta dels bronzes ‘Venus Mediterrània’ (1912) i ‘Autoretrat’ (1909). 
Pel que fa a la primera obra, s’incorpora al fons del Museu Nacional durant un 
període de 5 anys, prorrogable fins a un termini màxim total de 10 anys. I quant a 
l’autoretrat, es tracta d’un préstec temporal amb una durada d’un any amb motiu de 
la commemoració, l’any 2019, del centenari de la mort de l’artista. 



L’exposició d’aquestes dues obres al Museu Nacional s’emmarca en el projecte de 
difusió de l’artista de Móra d’Ebre amb motiu del centenari de la seva mort, una 
efemèride que ja va motivar la celebració de diferents activitats sobre la seva figura i 
obra al llarg de l’any passat. Aquesta commemoració esdevé una nova mirada 
revisada de l’artista des de la contemporaneïtat, i no només pel que respecta a la 
demarcació de Tarragona, sinó també a tot Catalunya. 
En aquest sentit, el MAMT aposta per continuar reivindicant el protagonisme de Julio 
Antonio en el marc de la història de l’art català, estatal i internacional. Així mateix, 
destaca la importància que representa la presència de l’obra de Julio Antonio a les 
sales del Museu Nacional, testimoni de l’art català des de l’època medieval fins a 
final del segle XX. Antonio Rodríguez Hernández (Móra d’Ebre 1889 – Madrid 1919), 
conegut artísticament com a Julio Antonio, va néixer a Móra d’Ebre el 1889. Les 
seves primeres classes d’escultura les va rebre a l’Ateneu de Tarragona, i a 
Barcelona al taller de l’escultor Feliu Ferrer Galzeran. Als 18 anys es trasllada a 
Madrid, pensionat per la Diputació de Tarragona, i treballa en el taller de Miquel Blay 
Fàbregas, un dels escultors més importants d’aquest període a Madrid. Amb Miquel 
Viladrich Vila, munta el seu primer taller. El 1908 modela la seva primera obra 
important María, la gitana, on ja demostra la seva gran personalitat i trenca amb 
l’escultura pròpia de l’època. Després d’un viatge per Itàlia, torna a Espanya, i al 
poble d’Almadén (Ciudad Real) fa una sèrie de retrats anomenats Bustos de la raza, 
on hi representa gent del poble. Dins els monuments que va realitzar destaca el 
de Monument als Herois de 1811, situat a la Rambla Nova de Tarragona. Va ser un 
treball que li va durar anys, des de 1910 fins a la seva mort, l’any 1919, i no 
s’inaugurà fins al 1931. La seva darrera obra per encàrrec va ser el Mausoleu 
Lemonier (1916/1919), un monument funerari que va adquirir la Diputació de 
Tarragona, actualment al fons del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT). Julio 
Antonio va morir als 30 anys a causa de la tuberculosi, i va rebre sepultura al 
cementiri de l’Almudena de Madrid. Des de principis de l’any passat, les seves 
despulles reposen en un mausoleu del cementiri de Móra d’Ebre. La Diputació de 
Tarragona va rebre, l’any 1968, el llegat d’una gran part de l’obra de l’escultor Julio 
Antonio, que és compartida amb el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de 
Madrid. Les obres rebudes van esdevenir un dels pilars mes importants per la 
creació del MAMT, el 1976. 
Bonart, 29/01/2020, Digital, Arte 
 
Redacció, “El Museu Nacional d’Art de Catalunya exposa dues obres de l’escultor 
Julio Antonio. Unes escultures emblemàtiques de l’artista Julio Antonio, considerat 
un dels grans renovadors de l’escultura moderna a l’Estat, s’exposen des de fa pocs 
dies al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), gràcies a un acord amb el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), propietari de les peces. 
Es tracta dels bronzes ‘Venus Mediterrània’ (1912) i ‘Autoretrat’ (1909). 
Pel que fa a la primera obra, s’incorpora al fons del Museu Nacional durant un 
període de 5 anys, prorrogable fins a un termini màxim total de 10 anys. I quant a 
l’autoretrat, es tracta d’un préstec temporal amb una durada d’un any amb motiu de 
la commemoració, l’any 2019, del centenari de la mort de l’artista”. 
Ebredigital.cat, 29/01/2020, Digital, Local 
 
 

Redacció, “El Museu Nacional d’art de Catalunya exposa dfues obres de l’escultor 
de Móra d’Ebre Julio Antonio, cedides pel Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. Dues escultures emblemàtiques de l'artista Julio Antonio, considerat un 
dels grans renovadors de l’escultura moderna a l'Estat, s'exposen des de fa pocs 
dies al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), gràcies a un acord amb el 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), propietari de les peces. 



Es tracta dels bronzes 'Venus Mediterrània' (1912) i 'Autoretrat' (1909). Pel que fa a 
la primera obra, s'incorpora al fons del Museu Nacional durant un període de 5 anys, 
prorrogable fins a un termini màxim total de 10 anys. I quant a l'autoretrat, es tracta 
d’un préstec temporal amb una durada d’un any amb motiu de la commemoració, 
l'any 2019, del centenari de la mort de l'artista. L'exposició d'aquestes dues obres al 
Museu Nacional s'emmarca en el projecte de difusió de l'artista de Móra d'Ebre amb 
motiu del centenari de la seva mort, una efemèride que ja va motivar la celebració de 
diferents activitats sobre la seva figura i obra al llarg de l'any passat. Aquesta 
commemoració esdevé una nova mirada revisada de l’artista des de la 
contemporaneïtat, i no només pel que respecta a la demarcació de Tarragona, sinó 
també a tot Catalunya. En aquest sentit, el MAMT aposta per continuar reivindicant 
el protagonisme de Julio Antonio en el marc de la història de l’art català, estatal i 
internacional. Així mateix, destaca la importància que representa la presència de 
l’obra de Julio Antonio a les sales del Museu Nacional, testimoni de l'art català des 
de l’època medieval fins a final del segle XX. Antonio Rodríguez Hernández (Móra 
d’Ebre 1889 - Madrid 1919), conegut artísticament com a Julio Antonio, va néixer a 
Móra d'Ebre el 1889. Les seves primeres classes d'escultura les va rebre a l'Ateneu 
de Tarragona, i a Barcelona al taller de l'escultor Feliu Ferrer Galzeran. Als 18 anys 
es trasllada a Madrid, pensionat per la Diputació de Tarragona, i treballa en el taller 
de Miquel Blay Fàbregas, un dels escultors més importants d'aquest període a 
Madrid. Amb Miquel Viladrich Vila, munta el seu primer taller. El 1908 modela la seva 
primera obra important María, la gitana, on ja demostra la seva gran personalitat i 
trenca amb l'escultura pròpia de l'època. Després d'un viatge per Itàlia, torna a 
Espanya, i al poble d'Almadén (Ciudad Real) fa una sèrie de retrats anomenats 
Bustos de la raza, on hi representa gent del poble. Dins els monuments que va 
realitzar destaca el de Monument als Herois de 1811, situat a la Rambla Nova de 
Tarragona. Va ser un treball que li va durar anys, des de 1910 fins a la seva mort, 
l'any 1919, i no s'inaugurà fins al 1931. La seva darrera obra per encàrrec va ser el 
Mausoleu Lemonier (1916/1919), un monument funerari que va adquirir la Diputació 
de Tarragona, actualment al fons del Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT). 
Julio Antonio va morir als 30 anys a causa de la tuberculosi, i va rebre sepultura al 
cementiri de l'Almudena de Madrid. Des de principis de l'any passat, les seves 
despulles reposen en un mausoleu del cementiri de Móra d'Ebre. La Diputació de 
Tarragona va rebre, l’any 1968, el llegat d’una gran part de l’obra de l’escultor Julio 
Antonio, que és compartida amb el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de 
Madrid. Les obres rebudes van esdevenir un dels pilars mes importants per la 
creació del MAMT, el 1976”. Canal Ajuntament, 29 Gener 2020 13:57 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de Tarragona cedeix dues obres de Julio Antonio 
al MNAC. La 'Venus Mediterrània' i un autoretrat de l'artista ebrenc ja s'exposen en 
una de les sales del museu barceloní.” InfoCampdeTrarragona 29 Gener 2020 
16:06 

Redacció, “El Museu Nacional d’Art de Catalunya exposa dues obres de l’escultor 
Julio Antonio. Unes escultures emblemàtiques de l’artista Julio Antonio, considerat 
un dels grans renovadors de l’escultura moderna a l’Estat, s’exposen des de fa pocs 
dies al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), gràcies a un acord amb el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT), propietari de les peces. 
Es tracta dels bronzes ‘Venus Mediterrània’ (1912) i ‘Autoretrat’ (1909).Pel que fa a 
la primera obra, s’incorpora al fons del Museu Nacional durant un període de 5 anys, 
prorrogable fins a un termini màxim total de 10 anys. I quant a l’autoretrat, es tracta 
d’un préstec temporal amb una durada d’un any amb motiu de la commemoració, 
l’any 2019, del centenari de la mort de l’artista”. Diari T21. 29/01/2020 
 



Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ha cedit dues obres 
de l'escultor de Móra d'Ebre Julio Antonio (Móra d'Ebre 1889 - Madrid 1919), al 
Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Es tracta de la Venus Mediterrània i 
d'un autoretrat de l'artista tarragoní. Les dues són escultures emblemàtiques de 
l'artista morenc, considerat un dels grans renovadors de l'escultura moderna a 
l'Estat. Les peces s'exposen al Museu Nacional d'Art de Catalunya, gràcies a un 
acord amb el Museu d'Art Modern de la Diputació, propietari de les escultures. Julio 
Antonio va fer la Venus Mediterrània l'any 1912 i la titulada Autoretrat el 1909. 
L'exposició d'aquestes dues obres al MNAC s'emmarca en el projecte de difusió de 
l'artista de Móra d'Ebre amb motiu del centenari de la seva mort, un dels millors 
escultors catalans de tots els temps”. 
Més Tarragona, 03/02/2020 (p.06) 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona acull des d’avui,  dijous, i fins al 12 
d’abril, l’exposició Tomàs Forteza. Entre l’art, les lletres i la mar. La inauguració 
tindrà lloc a les 19hores d’aquesta tarda.  L’exposició mostra dibuixos realitzats per 
Forteza i explica les vivències d’aquest tortosí polifacètic, que va conrear el 
periodisme, va dibuixar vaixells i panoràmiques de diferents punts de Catalunya, va 
ser ilꞏlustrador i un reconegut gestor cultural i va ser un destacat llibreter de 
Tarragona. entre les moltes activitats  que va realitzar, Forteza  va ser el creador de 
l’Escola de Marineria del Club Nàutic on va ensenyar les característiques de la 
navegació a una generació de tarragonins alguns dels quals van ser grans 
regatistes. L’objectiu de l’exposició s’emmarca en una iniciativa del  Museu d’Art 
Modern de recuperar la memòria de persones vinculades al món de la cultural, tant 
de la ciutat com del territori tarragoní i  d’aquesta manera,  mostrar la seva obra. 
Tomàs Forteza va néixer a Tortosa el 1920 i va morir a Tarragona el 1980.” 
Diari Més, 6 de febrer de 2020 (p. 5)  
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona homenatja l’artista tortosí Tomàs 
Forteza.El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona presenta des d’aquest 
dijous i fins el 12 d’abril l’exposició ‘Tomàs Forteza. entre l’art, les lletres i el mar’, un 
homenatge a l’artista tortosí, que va morir el 1980 a Tarragona, ciutat on va viure 
una bona part de la seva vida. Un dels objectius del Museu d’Art Modern és la 
recuperació de figures destacades del món de l’art i la cultura que han quedat 
oblidades i que, per raons diverses, no han rebut el reconeixement que es mereixen. 
Aquest és el cas de Tomàs Forteza Segura. Periodista de professió, als 26 anys és 
nomenat corresponsal del Diario Español a Tortosa, una feina que va fer servir com 
a plataforma per potenciar les Terres de l’Ebre des de diversos vessants: donar a 
conèixer el seu territori, la seva geografia, la seva història i el seu patrimoni, així com 
actuar com a gestor cultural en pro del desenvolupament cultural i artístic de la 
capital del Baix Ebre. L’exposició explora diverses facetes de la seva vida, a la 
vegada que apropa el visitant a la situació artística i cultural d’uns anys de la història 
recent de Tortosa i Tarragona. Durant els anys finals de la dècada dels quaranta, 
sobresurt la seva dedicació a la recuperació del pintor Francesc Gimeno; de la 
mateixa manera destaca el seu paper en la creació del Cercle Artístic, que es va 
constituir el mes de setembre de 1948, i es va convertir en la primera entitat cultural 
que naixia des del final de la guerra. Una institució que fou essencial en el 
ressorgiment de l’activitat artística de Tortosa. L’any 1949 es casa amb Mercè 
Antonio, filla del llibreter i poeta Joan Antonio i Guardias. Es trasllada a viure a 
Tarragona i enceta la seva activitat com a llibreter; es converteix en un llibreter de 
referència tant a Tarragona com a la resta de Catalunya. Deu anys després, 
inauguren a la llibreria la Sala d’Exposicions, que durant sis anys es convertirà en la 
galeria d’art més important de la ciutat, en la qual varen exposar els artistes més 
significatius de les comarques de Tarragona, així com primeres figures de l’art 



d’arreu de Catalunya. L’exposició no oblida una de les passions de Forteza, el mar, 
perquè navegar era per a ell part de si mateix. Aquesta passió el va portar a fundar 
l’Escola de Marineria del Club Nàutic de Tarragona, primera a l’Estat espanyol. Una 
passió que visualment queda reflectida en el pes que tenen, en la seva obra com a 
dibuixant i ilꞏlustrador, els nombrosos dibuixos i gravats dedicats a goletes i vaixells. 
Ebre Digitat.cat , 6 de febrer de 2020  
 
Carles Gosálbez “Hermano Lobo va ser el pseudònim utilitzat per Tomàs Forteza en 
articles satírics que va publicar a la premsa tarragonina i, més concretament, a la de 
les Terres de l'Ebre les últimes dècades del segle passat. Forteza va ser un 
personatge molt conegut a la Tarragona de la segona meitat del franquisme i els 
primers anys de la democràcia. Persona inquieta i molt activa en el món de la 
cultura, les seves vivències i obres formen part de l'exposició que es va inaugurar 
ahir dijous a la tarda al Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT) i que es podrà 
visitar fins al 12 d'abril.Forteza va néixer a Tortosa el 1920 i va morir a Tarragona el 
1980. Durant uns anys va dirigir la Llibreria Guardias, a la Rambla Nova, i també és 
molt recordat per la seva afició al mar i la creació de l'Escola de Marineria als anys 
seixanta del segle passat, entre altres moltes activitats que va dur a terme. 
L'exposició Tomàs Forteza. Entre l'art, les lletres i la mar, forma part d'un projecte 
del MAMT de recuperar figures destacades del món de l'art i la cultura del territori.El 
comissari de l'exposició, Antonio Salcedo, va comentar a aquesta redacció que 
Forteza «va ser periodista, gestor cultural, colꞏleccionista, galerista, llibreter, 
dibuixant i ilꞏlustrador». En els seus dibuixos apareixen vaixells, escenes marítimes i 
espais d'arreu Catalunya, va indicar el comissari, qui va afegir que a l'exposició 
«destaquem la feina que va fer per a la recuperació del pintor Francesc Gimeno». 
Forteza també va escriure articles sobre gastronomia i eren diverses les temàtiques 
que l'apassionaven.Forteza va jugar un paper destacat en la creació del Cercle 
Artístic, que es va constituir el mes de setembre de 1948. Va ser la primera entitat 
cultural que naixia des del final de la Guerra Civil i que va cobrar una rellevància 
singular en el ressorgiment de l'activitat artística de la ciutat. El protagonista de 
l'exposició es va casar l'any 1949 amb Mercè Antonio, filla del llibreter i poeta Joan 
Antonio i Guardias. Tomàs Forteza es va traslladar a viure a Tarragona, on va 
encetar la seva activitat com a llibreter. Amb poc temps, es va convertir en un 
llibreter de referència tant a Tarragona com a la resta de Catalunya. Deu anys 
després de la seva arribada a Tarragona, es va inaugurar a la llibreria de la Rambla 
Nova la Sala d'Exposicions, que durant sis anys es convertiria en la galeria d'art més 
important de la ciutat i va suposar aire nou a la Tarragona de postguerra. Forteza va 
dirigir la Llibreria Guardias i va crear l'Escola de Marineria.”  
Diari Més, 7 febrer de 2020 (p. 5)  
 
 
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona reconeix la contribució de 
Tomàs Forteza a la cultura amb una exposició  
Canal Ajuntament , 7 Febrer 2020 10:49 
 
 
Redacció, “Inaugurada l'exposició per retre homenatge a Tomàs Forteza Segura 
Forteza va ser un periodista estretament lligat a la cultura de les ciutats de 
Tarragona i Tortosa” 
Tarragona Digital , 7 de febrer 2020 - 09:27h 
 
 
Redacció, El Museu d'art modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ret 
homenatge a Tomàs Forteza Segura, figura destacada a la demarcació amb 
l'exposició 'Tomàs Forteza. Entre l'art, les lletres i la mar'. Forteza va ser periodista, 



llibreter, galerista, ilꞏlustrador, entre d'altres; coneixements i disciplines que va 
compartir amb una de les seves passions, la mar. De fet, el MAMT "pretén, 
precisament, donar a conèixer al gran públic la figura d'aquell 'home de lletres i de 
mar', tal com l'anomenaven els seus amics", segons s'ha fet constar a través d'un 
comunicat. Molt vinculat a la seva ciutat de naixement, Tortosa, així com a la ciutat 
de Tarragona, on va viure bona part de la seva vida, Forteza va ser una persona que 
estimava molt la cultura d'aquestes comarques, sempre amb una clara vocació 
universal. De fet, va destacar com a promotor cultural de nombrosos artistes de la 
demarcació i va ser una de les personalitats del món artístic i cultural de Tortosa en 
uns anys importants per al desenvolupament de la ciutat en aquests àmbits.Com a 
periodista enamorat de la seva ciutat, aprofitava qualsevol oportunitat per a enaltir-la 
i es preocupava per impulsar-hi activitats artístiques. La mostra exposada al MAMT 
es podrà visitar fins al 12 d'abril. 
Reus Digital, 7 de Febrer de 2020 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació reconeix la contribució de Tomàs 
Forteza a la cultura amb una exposició. El Museu d'art modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) ret homenatge a Tomàs Forteza Segura, figura destacada a la 
demarcació amb l'exposició 'Tomàs Forteza. Entre l'art, les lletres i la mar'. Forteza 
va ser periodista, llibreter, galerista, ilꞏlustrador, entre d'altres; coneixements i 
disciplines que va compartir amb una de les seves passions, la mar. De fet, el MAMT 
"pretén, precisament, donar a conèixer al gran públic la figura d'aquell 'home de 
lletres i de mar', tal com l'anomenaven els seus amics", segons s'ha fet constar a 
través d'un comunicat. Molt vinculat a la seva ciutat de naixement, Tortosa, així com 
a la ciutat de Tarragona, on va viure bona part de la seva vida, Forteza va ser una 
persona que estimava molt la cultura d'aquestes comarques, sempre amb una clara 
vocació universal. De fet, va destacar com a promotor cultural de nombrosos artistes 
de la demarcació i va ser una de les personalitats del món artístic i cultural de 
Tortosa en uns anys importants per al desenvolupament de la ciutat en aquests 
àmbits.Com a periodista enamorat de la seva ciutat, aprofitava qualsevol oportunitat 
per a enaltir-la i es preocupava per impulsar-hi activitats artístiques. La mostra 
exposada al MAMT es podrà visitar fins al 12 d'abril. 
Tarragona 21 - 7 de fefrer de 2020  
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ret homenatge a 
Tomàs Forteza Segura, una figura destacada del món de l’art i la cultura de la 
demarcació amb l’exposició ‘Tomàs Forteza. Entre l’art, les lletres i la mar’. Forteza 
va ser periodista, llibreter, galerista, ilꞏlustrador, entre d’altres; coneixements i 
disciplines que va compartir amb una de les seves passions, la mar. De fet, el Museu 
d’Art Modern de Tarragona pretén, precisament, donar a conèixer al gran públic la 
figura d’aquell ‘home de lletres i de mar’, tal com l’anomenaven els seus amics. Molt 
vinculat a la seva ciutat de naixement, Tortosa, així com a la ciutat de Tarragona, on 
va viure bona part de la seva vida, Forteza va ser una persona que estimava molt la 
cultura d’aquestes comarques, sempre amb una clara vocació universal. De fet, va 
destacar com a promotor cultural de nombrosos artistes de la demarcació i va ser 
una de les personalitats del món artístic i cultural de Tortosa en uns anys importants 
per al desenvolupament de la ciutat en aquests àmbits. Com a periodista enamorat 
de la seva ciutat, aprofitava qualsevol oportunitat per a enaltir-la i es preocupava per 
impulsar-hi activitats artístiques. El diputat dels Serveis d’Assistència al Ciutadà de la 
Diputació, Joan Josep Garcia, ha estat l’encarregat de la inauguració de la mostra 
que ha comptat amb la presència del fill del periodista tortosí, en Tomàs Forteza 
Antonio. També han participat de l’acte inaugural Antonio Salcedo, comissari de 
l’exposició; Manuel Allué, crític artístic; i Marisa Suárez, en representació del Museu 
d’Art Modern de Tarragona. En aquesta exposició, s’exploren diverses facetes de la 
vida d’aquest tortosí que permeten conèixer la situació artística i cultural de les 



nostres comarques mitjançant la història recent de les ciutats de Tortosa i 
Tarragona. La mostra exposada al MAMT es podrà visitar fins al 12 d’abril.  
Imagina Ràdio, 09/02/2020, Digital, Actualidad / Última Hora 
 
 
 
Anna Carreras i Aubets, “El Museu d’Art Modern reconeix la contribució de Tomàs 
Forteza a la cultura. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ret 
homenatge a Tomàs Forteza Segura, una figura destacada del món de l’art i la 
cultura de la demarcació amb l’exposició Tomàs Forteza. Entre l’art, les lletres i la 
mar, que podrà veure’s fins el 20 d’abril de 2020. Forteza va ser periodista, llibreter, 
galerista, ilꞏlustrador, entre d’altres; coneixements i disciplines que va compartir amb 
una de les seves passions, la mar. De fet, el Museu d’Art Modern de Tarragona 
pretén, precisament, donar a conèixer al gran públic la figura d’aquell ‘home de 
lletres i de mar’, tal com l’anomenaven els seus amics. Molt vinculat a la seva ciutat 
de naixement, Tortosa, així com a la ciutat de Tarragona, on va viure bona part de la 
seva vida, Forteza va ser una persona que estimava molt la cultura d’aquestes 
comarques, sempre amb una clara vocació universal.  Va destacar com a promotor 
cultural de nombrosos artistes de la demarcació i va ser una de les personalitats del 
món artístic i cultural de Tortosa en uns anys importants per al desenvolupament de 
la ciutat en aquests àmbits. Com a periodista enamorat de la seva ciutat, aprofitava 
qualsevol oportunitat per a enaltir-la i es preocupava per impulsar-hi activitats 
artístiques”.  
Bonart digital, 10 febrer de 2020 
 

Redacció, “El Museu d'Art Modern va ser creat per la Diputació de Tarragona l'any 
1976 per promoure l'estudi i el coneixement de l'art modern i contemporani i, així 
mateix, per conservar i mostrar el seu patrimoni artístic i compartir-lo amb la 
comunitat. Les colꞏleccions de la Diputació, pròpiament, s'havien iniciat al 
començament dels anys seixanta, quan s'adquiriren a les germanes de l'escultor 
Julio Antonio totes les obres que conservaven de l'artista. Amb aquesta finalitat es 
va constituir, doncs, el MAMT, dotat d'una biblioteca auxiliar, un centre de 
documentació i un arxiu fotogràfic.  A partir del 1976, i amb l'assessorament del 
director de l'Escola d'Art de Tarragona, Lluís M. Saumells, es van comprar les 
colꞏleccions d'obres dels escultors Santiago Costa i Vaqué i Salvador Martorell i Ollé, 
i les de pintura de Josep Sancho i Piqué.  El fet és que la Diputació de Tarragona 
conservava un important patrimoni artístic que no era a l'abast de la ciutadania. 
L'edifici que l'acull, situat a la Part Alta de Tarragona, és fruit de la unió de tres 
cases del segle XVIII, i rehabilitat per l'arquitecte Jaume Mutlló. L'any 1991 fou 
inaugurada la restauració i el condicionament estructural tal com el coneixem 
actualment.  L'any 2008 el Museu d'Art Modern va presentar la renovació de la seva 
exposició permanent amb un nou projecte museogràfic que aporta un important 
caràcter didàctic a la presentació de les colꞏleccions.  L'any 1976 la Diputació de 
Tarragona creà el Museu d'Art Modern amb la intenció de conservar i mostrar el 
patrimoni artístic d'aquesta institució.  El museu s'ubica al cor del nucli antic de la 
ciutat i acull peces de diversos autors de les comarques de Tarragona.  L'actual 
edificiació, ubicada al carrer Santa Anna de la Part Alta de Tarragona, recull 
diverses obres d'interès per al visitant.  Al vestíbul del Museu ens donen la 
benvinguda dues escultures de gran format: La Venus Española, de Julio Antonio, i 
la Dona, de Salvador Martorell Una altra de les obres més destacades del museu es 
el tapís signat per Joan Miró. L'any 1966, Maria Dolors, filla de l'artista, patí un greu 
accident en ser envestit el seu cotxe en un pas a nivell als voltants de Mont-roig del 
Camp; traslladada a la Clínica Monegal de Tarragona, va ser atesa solꞏlícitamet. En 
agraïment a les atencions rebudes, el 1970 Miró va fer donació d'aquest Tapís a 



l'Hospital de la Creu Roja de Tarragona, del qual, en aquells moments, era director 
el doctor Orozco. Joan Miró batejà l'obra amb el títol Tapís de Tarragona, i 
l'encarregà al jove artista Josep Royo, que havia contribuït a la renovació de la 
Fàbrica de Tapissos Aymat, de Sant Cugat del Vallès, que més endavant es 
coneixeria com l'Escola Catalana de Tapisseria, on es realitzaria el primer Tapís.  A 
part d'aquestes obres que formen part de la colꞏlecció permanent del museu, el 
centre compta amb altres peces d'interès. En el fons, destaca eñ llegat d'una gran 
part de l'obra de l'escultor de Móra d'Ebre Julio Antonio, del qual cal destacar la seva 
tasca en la renovació de l'escultura a l'Estat espanyol i la seva vinculació al 
moviment literari de la Generación del 98.  Diari de Tarragona, 11 de febrer de 
2020  

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ret homenatge a 
Tomàs Forteza Segura (Tortosa, 1920 - Tarragona, 1980), una figura destacada del 
món de l'art i la cultura al camp de Tarragona i la ciutat de Tortosa, des de finals de 
la dècada de 1940 i fins a la de 1970. Després que, per raons diverses, "no haja 
rebut el reconeixement que es mereixia", el MAMT trau ara de l'oblit la figura de 
Tomàs Forteza i li dedica l'exposició Tomàs Forteza. Entre l'art, les lletres i la mar. 
Forteza va ser periodista, llibreter, galerista i ilꞏlustrador, entre d'altres; uns 
coneixements i disciplines que va compartir amb una de les seues grans passions, 
que era la mar. Tomàs Forteza va ser un home culte, molt vinculat a la seua ciutat 
de naixement, Tortosa, així com a la ciutat de Tarragona, on va viure una bona part 
de la seua vida. L'exposició explora diverses facetes de la seua vida i la situació 
artística i cultural de la història recent d'estes dos ciutats. Periodista de professió, als 
26 anys va començar a treballar com a corresponsal del Diario Español a Tortosa, 
una faena que va fer servir com a plataforma per a potenciar el seu territori des de 
diversos vessants: donar a conèixer el seu territori, la seua geografia, la seua 
història i el seu patrimoni, així com actuar com a gestor cultural en pro del 
desenvolupament cultural i artístic de la seua ciutat. "Una de les coses que més em 
va entusiasmar de Tomàs Forteza era l'amor que tenia i la passió que mostrava per 
Tortosa i com va aprofitar el fet de treballar al Diario Español per a parlar de la seua 
ciutat", va explicar Antonio Salcedo, comissari de l'exposició, en l'acte inaugural de 
l'exposició el passat 6 de febrer. Durant els anys finals de la dècada del 1940, 
sobresurt la seua dedicació a la recuperació del pintor Francesc Gimeno; de la 
mateixa manera que destaca el seu paper en la creació del Cercle Artístic de 
Tortosa, que es va constituir el mes de setembre de 1948, i es va convertir en la 
primera entitat cultural que naixia des del final de la Guerra Civil. Una institució que 
fou essencial en el ressorgiment de l'activitat artística de la ciutat. "Va contribuir al 
desenvolupament cultural i artístic de Tortosa i és el que va continuar fent quan va 
arribar a Tarragona", insistix Salcedo. L'any 1949 es va casar amb Mercè Antonio, 
filla del llibreter i poeta Joan Antonio i Guardias. Es va traslladar a viure a Tarragona 
i va encetar la seua activitat com a llibreter. Forteza es va acabar convertit en un 
llibreter de referència tant a Tarragona com a la resta de Catalunya. A més, a la 
llibreria va obrir la Sala d'Exposicions, que durant anys va ser la galeria d'art més 
important de Tarragona, en la qual varen exposar els artistes més significatius de 
les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, així com primeres figures de l'art 
d'arreu de Catalunya. "La seua tasca com a gestor cultural va ser molt important en 
aquells anys", va insistir Salcedo. L'exposició tampoc dixa de banda la seua passió 
pel mar, que va quedar visualment reflectida en el pes que tenen, en la seua obra 
com a dibuixant i ilꞏlustrador, els nombrosos dibuixos i gravats dedicats a goletes i 
vaixells.  La mostra Tomàs Forteza. Entre l'art, les lletres i la mar, exposada al 
MAMT es podrà visitar fins al 12 d'abril.” L'Ebre, 14/02/2020, 
 
Redacció, “En la descoberta de la placa hi prendrà part l’alcalde de Tarragona, Pau 
Ricomà, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó i Joan Piñol, alcalde de Móra 



la Nova, on actualment descansen les despulles de Julio Antonio.  La decisió de 
donar nom a aquesta plaça es va prendre en la darrera Comissió del Nomenclàtor 
de l’Ajuntament de Tarragona, que també dedicarà altres espais de la ciutat a Muriel 
Casals i a la rumba. Pel que fa al centenari de la seva mort, els actes es van 
engegar l’any passat i han servit per homenatjar la figura d’un artista excepcional 
que malgrat la seva curta vida va fer una setantena d’escultores i un miler de 
dibuixos i gravats. Obres que han aconseguit un dels objectius que es fixar l’artista 
en la seva intensa vida, amb un constant afany de millora i superació, transcendir als 
seus temps i esdevenir una icona mundial.” 
Tarragona Ràdio, 14/02/2020 
 
 
Redacció, “Tarragona dedica la plaça on es troba “El Monument als Herois de 1811” 
de la Rambla Nova al escultor Julio Antonio. L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Tarragona amb representants de la diputació han destapat la placa amb la nova 
denominació d’aquest espai a la Rambla Nova. Ràdio Ciutat de Tarragona, 
15/02/2020, Digital, Radio 
 
 
Redacció, “L'escultor Julio Antonio, considerat un dels renovadors de l'escultura 
moderna a l'estat, dona nom al cèntric espai de la ciutat de Tarragona on s'ubica una 
de les seves obres més conegudes: el 'Monument als Herois de 1811', popularment 
anomenat 'Els Despullats'. La nova denominació d'aquest indret, a la Rambla Nova 
fent cruïlla amb els carrers Yxart i Cañellas, s'ha oficialitzat aquest dissabte al migdia 
amb la descoberta d'una placa als peus del conjunt escultòric. Hi han participat 
l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí 
Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i l’historiador Antonio Salcedo, expert 
en l'obra de Julio Antonio. La plaça dedicada Julio Antonio esdevé el colofó de 
l'homenatge impulsat per la Diputació de Tarragona el 2018 i 2019 amb motiu del 
centenari de la mort de l'artista. Al llarg d'aquest dos anys, s'han celebrat actes 
commemoratius per difondre i reivindicar la figura i l'obra de l’autor. "Ara, amb la 
descoberta d’aquesta placa, Julio Antonio i el seu llegat artístic són encara més 
visibles a la ciutat", ha destacat la presidenta de la Diputació de Tarragona.” 
Tarragona Ràdio 15/02/2020 
 
Redacció, “Reconeixement. Acte d’homenatge  a l’escultor Julio  
Antonio  L’espai on s’ubica l’escultura del  Monument als Herois de 1811 de  
la Rambla Nova, es denominarà Plaça de l’escultor Julio Antonio, autor del 
monument, en un acte  de reconeixement i homenatge.” 
Diari de Tarragona, 15 febrer de 2020 (p. 15) 
 
Redacció, “L'escultor Julio Antonio, considerat un dels renovadors de l'escultura 
moderna a l'Estat, dona nom al cèntric espai de la ciutat de Tarragona on s'ubica 
una de les seves obres més conegudes: el 'Monument als Herois de 1811', 
popularment anomenat 'Els Despullats'. La nova denominació d'aquest indret, a la 
Rambla Nova de Tarragona fent cruïlla amb els carrers d'Yxart i de Cañellas, s'ha 
oficialitzat aquest dissabte al migdia amb la descoberta d'una placa als peus del 
conjunt escultòric. A l'acte hi han participat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; la 
presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, 
Joan Piñol, i l’historiador Antonio Salcedo, expert en l'obra de Julio Antonio. 
Descobriment de la placa als peus del conjunt escultóric conegut com l'estàtua d'Els 
Despullats': 
Infocamp, 15 de febrer  de 2020  
 
 



Redacció, “Aquest matí l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, acompanyat de la 
presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, 
ciutat natal de Julio Antonio i l’historiador Antonio Salcedo; han descobert una placa 
amb el nom de Plaça de l’escultor Julio Antonio, situada als peus del Monument als 
Herois de 1811 de la Rambla Nova. Aquest reconeixement s’ha fet coincidint amb 
els 101 anys de la mort de l’escultor, el 15 de febrer de 1919 i com a cloenda dels 
actes del centenari de la seva mort, que va impulsar ara fa un any i mig la Diputació 
de Tarragona. Avui Ajuntament i Diputació han fet aquesta descoberta que segons 
ha dit l’alcalde, «ha servit per fer encara més visible la figura de Julio Antonio, rebent 
el reconeixement que es mereixia per part de la nostra ciutat». Ricomà també ha 
destacat l’important llegat que va deixar, encara no prou conegut, destacant que 
«era un geni que hagués tingut una trajectòria brillant, però lamentablement va morir 
molt jove amb només 30 anys». Després dels parlaments i la descoberta de la placa 
la Banda Unió Musical de Tarragona ha interpretat El héroe muerto, una peça 
recuperada de l’Arxiu de la pròpia banda i que el compositor Mariano San Miguel, 
coetani a l’escultor, va dedicar al monument i a l’artista.” 
diarimes.com, 15/02/2020, Digital 
 

Redacció, “L'escultor Julio Antonio, considerat un dels renovadors de l'escultura 
moderna a l'Estat, dona nom al cèntric espai de la ciutat de Tarragona on s'ubica 
una de les seves obres més conegudes: el 'Monument als Herois de 1811', 
popularment anomenat 'Els Despullats'. La nova denominació d'aquest indret, a la 
Rambla Nova de Tarragona fent cruïlla amb els carrers d'Yxart i de Cañellas, s'ha 
oficialitzat aquest dissabte al migdia amb la descoberta d'una placa als peus del 
conjunt escultòric. A l'acte hi han participat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; la 
presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, 
Joan Piñol, i l’historiador Antonio Salcedo, expert en l'obra de Julio Antonio. La plaça 
dedicada Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 - Madrid 1919) esdevé el colofó de 
l'homenatge impulsat per la Diputació de Tarragona el 2018 i 2019 amb motiu del 
centenari de la mort de l'artista. Al llarg d'aquest dos anys, s'han celebrat actes 
commemoratius per difondre i reivindicar la figura i l'obra de l’autor. "Ara, amb la 
descoberta d’aquesta placa, Julio Antonio i el seu llegat artístic són encara més 
visibles a la ciutat", ha destacat la presidenta de la Diputació de Tarragona. Pau 
Ricomà, alcalde de Tarragona, ha destacat que “amb aquest acte hem fet visible el 
reconeixement que Julio Antonio es mereixia per part de la nostra ciutat.” L’alcalde 
de Móra d’Ebre, Joan Piñol, ha agraït aquest reconeixement i ha recordat que 
“aquest dissabte just es compleix un any que les despulles de l’escultor descansen a 
la seva població natal, a Móra d’Ebre”. L’historiador i gran coneixedor de l’obra de 
l’escultor, Antonio Salcedo, ha fet una glosa sobre l’obra del morenc i la seva relació 
amb la ciutat de Tarragona i ha subratllat “la singularitat alꞏlegòrica del ‘Monument 
als Herois de 1811’, com una de les escultures més importants de l’artista. L’acte ha 
estat amenitzat per la Banda Unió Musical de Tarragona, que ha interpretat El héroe 
muerto, una peça recuperada de l’arxiu de la pròpia banda i que el compositor 
Mariano San Miguel, coetani de l’escultor, va dedicar al monument i a l’artista.” 
reusdigital.cat, 15/02/2020, Digital, 

Redacció, “L'escultor Julio Antonio, considerat un dels renovadors de l'escultura 
moderna a l'Estat, dona nom al cèntric espai de la ciutat de Tarragona on s'ubica 
una de les seves obres més conegudes: el 'Monument als Herois de 1811', 
popularment anomenat 'Els Despullats'. La nova denominació d'aquest indret, a la 
Rambla Nova de Tarragona fent cruïlla amb els carrers d'Yxart i de Cañellas, s'ha 
oficialitzat aquest dissabte al migdia amb la descoberta d'una placa als peus del 
conjunt escultòric. A l'acte hi han participat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; la 



presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, 
Joan Piñol, i l’historiador Antonio Salcedo, expert en l'obra de Julio Antonio. La plaça 
dedicada Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 - Madrid 1919) esdevé el colofó de 
l'homenatge impulsat per la Diputació de Tarragona el 2018 i 2019 amb motiu del 
centenari de la mort de l'artista. Al llarg d'aquest dos anys, s'han celebrat actes 
commemoratius per difondre i reivindicar la figura i l'obra de l’autor. "Ara, amb la 
descoberta d’aquesta placa, Julio Antonio i el seu llegat artístic són encara més 
visibles a la ciutat", ha destacat la presidenta de la Diputació de Tarragona. Pau 
Ricomà, alcalde de Tarragona, ha destacat que “amb aquest acte hem fet visible el 
reconeixement que Julio Antonio es mereixia per part de la nostra ciutat.” L’alcalde 
de Móra d’Ebre, Joan Piñol, ha agraït aquest reconeixement i ha recordat que 
“aquest dissabte just es compleix un any que les despulles de l’escultor descansen a 
la seva població natal, a Móra d’Ebre”. L’historiador i gran coneixedor de l’obra de 
l’escultor, Antonio Salcedo, ha fet una glosa sobre l’obra del morenc i la seva relació 
amb la ciutat de Tarragona i ha subratllat “la singularitat alꞏlegòrica del ‘Monument 
als Herois de 1811’, com una de les escultures més importants de l’artista. L’acte ha 
estat amenitzat per la Banda Unió Musical de Tarragona, que ha interpretat El héroe 
muerto, una peça recuperada de l’arxiu de la pròpia banda i que el compositor 
Mariano San Miguel, coetani de l’escultor, va dedicar al monument i a 
l’artista.”tarragona21.com, 15/02/2020, Digital 

 
Redacció, “L’escultor Julio Antonio, considerat un dels renovadors de l’escultura 
moderna a l’estat, dona nom al cèntric espai de la ciutat de Tarragona on s’ubica una 
de les seves obres més conegudes: el ‘Monument als Herois de 1811’, popularment 
anomenat ‘Els Despullats’. La nova denominació d’aquest indret, a la Rambla Nova 
de Tarragona fent cruïlla amb els carrers d’Yxart i de Cañellas, s’ha oficialitzat 
aquest dissabte al migdia amb la descoberta d’una placa als peus del conjunt 
escultòric. Hi han participat l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà; la presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; l’alcalde de Móra d’Ebre, Joan Piñol, i 
l’historiador Antonio Salcedo, expert en l’obra de Julio Antonio. La plaça dedicada 
Julio Antonio (Móra d’Ebre, 1889 – Madrid 1919) esdevé el colofó de l’homenatge 
impulsat per la Diputació de Tarragona el 2018 i 2019 amb motiu del centenari de la 
mort de l’artista. Al llarg d’aquest dos anys, s’han celebrat actes commemoratius per 
difondre i reivindicar la figura i l’obra de l’autor. “Ara, amb la descoberta d’aquesta 
placa, Julio Antonio i el seu llegat artístic són encara més visibles a la ciutat“, 
ha destacat la presidenta de la Diputació de Tarragona. Pau Ricomà, alcalde de 
Tarragona, ha destacat que “amb aquest acte hem fet visible el reconeixement 
que Julio Antonio es mereixia per part de la nostra ciutat”. L’alcalde de Móra 
d’Ebre, Joan Piñol, ha agraït aquest reconeixement i ha recordat que “aquest 
dissabte just es compleix un any que les despulles de l’escultor descansen a 
la seva població natal, a Móra d’Ebre”. L’historiador i gran coneixedor de l’obra de 
l’escultor, Antonio Salcedo, ha fet una glosa sobre l’obra del morenc i la seva relació 
amb la ciutat de Tarragona i ha subratllat “la singularitat alꞏlegòrica del ‘Monument 
als Herois de 1811’, com una de les escultures més importants de l’artista.” 
Ebredigital.cat 16 de febrer de 2020 
 
 
Redacció, “Aquest reconeixement es va fer coincidint amb els 101 anys de la mort 
de l'artista, el 15 de febrer de 1919 i com a cloenda dels actes del centenari de la 
seva mort, que va impulsar ara fa un any i mig la Diputació de Tade. rragona. Ahir, 
Ajuntament i Diputació van dur a terme aquesta descoberta que, segons va dir 
l'alcalde, Pau Ricomà, «serveix per fer encara més visible la figura de Julio Antonio, 
rebent el fins al 1931.  Imatge del moment en el que es va descobrir la placa, amb 
l'alcalde Ricomà i la presidenta Noemí Llauradó. reconeixement que es mereixia per 



part de la nostra ciutat». Antonio Rodríguez Hernández, conegut artísticament com a 
Julio Antonio, va néixer a Móra d'Ebre el 1889. Les seves primeres classes 
d'escultura les va rebre a l'Ateneu de Tarragona, i a Barcelona al taller de l'escultor 
Feliu Ferrer Galzeran. Als 18 anys es trasllada a Madrid, pensionat per la Diputació 
de Tarragona, i treballa en el taller de Miquel Blay Fàbregas, un dels escultors més 
importants d'aquest períoDe la seva obra destaca el Monument als Herois de 1811, 
un treball que va dur a terme des de 1910 fins a la seva mort, l'any 1919, i que no es 
va inaugurar.”  Diari de Tarragona, 16/02/2020 
 
 
Redacció, “Inaugurada la plaça en homenatge a l'artista Julio Antonio, l'espai on 
s'ubica la seva escultura el Monument als Herois de 1811 de la Rambla Nova. L'obra 
commemora la gesta dels homes que van defensar la ciutat de Tarragona de les 
tropes franceses durant el setge de 1811. Aquest reconeixement a l'escultor s'ha fet 
coincidint amb els 101 anys de la seva mort, el 15 de febrer de 1919 i també, com a 
cloenda dels actes del centenari de la seva mort, que va impulsar ara fa dos anys la 
Diputació de Tarragona. Des de l'ajuntament, també volien fer-li un homenatge amb 
la descoberta d'aquesta placa. 
L'obra és considerada el primer monument de caràcter simbòlic de l'Estat. La dona 
representa Tarragona, i les figures masculines els seus fills que van lluitar fins a la 
mort per la llibertat de la seva ciutat. D'aquesta manera, Julio Antonio va voler 
trencar amb les obres narratives, que eren força comunes en aquella època. 
Per cloure l'acte, la Banda Unió Musical de Tarragona va interpretar 'El héroe 
muerto', que el compositor Mariano San Miguel va dedicar al monument i l'artista.” 
TAC12 17 de febrer de 2020. 
 
 
Gloria Aznar, «Forteza era periodista i mestre. També un bon dibuixant, ilꞏlustrador i 
gravador. Però, per damunt de tot, era una persona amb un amor molt gran tant per 
Tortosa, la seva ciutat, com posteriorment per Tarragona, on va arribar l'any 59». 
Aquestes són paraules d'Antonio Salcedo Miliani, comissari de la mostra Tomàs 
Forteza Tortosa 1920-Tarragona 1980. Entre l'art, les lletres i la mar, que es pot 
visitar al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona fins al 12 d'abril.  
L'exposició recull una part dels dibuixos de Forteza, encara que també plasma la 
seva activitat com a galerista i com a colꞏleccionista. «D'alguna manera, el que el 
visitant pot veure són els artistes més importants de l'època, que ell va promocionar. 
Perquè una obra d'art, si és una bona obra, és el resultat d'un moment molt intens de 
la vida de l'artista. És una obra d'art i alhora, un document del temps, de l'època que 
s'ha viscut», comenta Antonio Salcedo.  Quant als seus propis dibuixos, «era molt 
meticulós, molt detallista a l'hora de treballar i és una cosa que es pot apreciar». És 
evident la presència de l'Ebre i de Tortosa, com al quadre El carrer Crist de Palau. 
També Tamarit, Poblet o Torredembarra. «L'interessaEl catàleg Els visitants poden 
emportar-se la mostra a casa en un catàleg sobre la vida i l'obra del periodista, 
artista i gestor. va molt el romànic i per descomptat -continua Salcedo- va dibuixar 
molts vaixells, la seva altra passió, que la vivia amb la seva petita embarcació, el 
'Vent de dalt'. Perquè és impossible parlar de Forteza sense parlar de la mar, encara 
que aquí només donem una petita pinzellada, ja que d'això s'encarregarà el Museu 
del Port». Tomàs Forteza era un gestor cultural en el sentit ampli de la paraula. 
Antonio Salcedo explica com el periodista es va encarregar de la corresponsalia del 
'Diari Español' a Tortosa, fet que va aprofitar per donar a conèixer la seva ciutat. 
Tenia un doble vessant. Per una banda ell escrivia amb el seu nom. I per l'altra, ho 
feia com El H e r m a n o l o b o . I s o t a e l pseudònim, els seus escrits tenien molta 
càrrega crítica. «Sobretot feia referència al mal ús que es feia de l'aigua de l'Ebre. 
Comentava que moltes cases no en tenien d'aigua corrent. Això em va cridar molt 
l'atenció perquè ell no entenia com tenint el riu no s'aprofités en aquest sentit, així 



com per rentar els carrers, dels que també denunciava que no hi havia higiene, 
especialment al carrer Cervantes. Unes vegades era crític, altres, irònic i fou una de 
les primeres persones a parlar de les possibilitats turístiques de l'Illa de Buda», 
assenyala el comissari. Així mateix, escrivia a la revista 'La Zuda' i al setmanari 'La 
Voz del Bajo Ebro'. Més enllà de la seva feina de periodista, Forteza era un llibreter 
de referència, «a qui preguntar cada diada de Sant Jordi sobre els llibres més 
venuts». Fou l'any 59 quan es va instalꞏlar a Tarragona arran del seu casament amb 
la filla del poeta Juan Antonio Guardias. «En un principi la llibreria estava a la plaça 
de la Font, encara que després es va traslladar a la Rambla. Posteriorment es va 
obrir la galeria, que portava el Tomàs, ja que quan va arribar a Tarragona, ell ja 
tenia tota una formació. És important destacar que a Tortosa havia treballat molt en 
la creació del Círculo artístico, primera institució que neix allà després de la guerra i 
per la qual van passar artistes de tot el territori, a més de treballar per la figura del 
pintor tortosí Gimeno». És al soterrani de la galeria des d'on Forteza promocionà la 
cultura del territori. «Era la més important de Tarragona, visitada per les 
personalitats del moment, artístiques, acadèmiques, institucionals i religioses», 
revela aquest professor jubilat, especialitzat en l'art del segle XX, en els artistes 
tarragonins. Aquesta intensa activitat de Forteza es reflecteix a la mostra. Així, 
presideixen la sala imatges d'ell navegant, de la llibreria o vivint un dia de Sant Jordi. 
Però també obres d'autors en els quals va creure com ara Estilita, escultura de Lluís 
M. Saumells, Figura femenina, de Salvador Martorell o la pintura d'oli sobre tela 
Gerro amb cards, d'Esteban Durán Arasa, per citar només algunes. Una vitrina llueix 
un manuscrit de pròpia mà.” DIARI DE TARRAGONA DIMARTS, 18 DE FEBRER 
DE 2020 (p.46) 

Semàfor ver per Antonio Salcedo  Comisario exposición  sobre Tomás FortezaEl 
Museu d’Art Modern  de la Diputación homenajea al periodista tortosino que 
promovió el arte de toda una época con una exposición de dibujos, que también 
plasma su actividad como galerista y como coleccionista.”DIARI DE 
TARRAGONADIMARTS, 18 DE FEBRER DE 2020 (p. 10) 

Anna, Ferran “El món de la navegació i la vela a la ciutat de Tarragona està 
estretament lligat a un nom: Tomàs Forteza Segura. Més enllà de la seva faceta 
artística, el poeta i llibreter de la Llibreria Guardias va ser l'impulsor als anys 60 de 
l'Escola de Marineria del Club Nàutic de Tarragona, la primera escola 
d'embarcacions de lleure de tot l'Estat. Coincidint amb el centenari del naixement de 
Forteza, el Museu del Port ha organitzat l'exposició Vent de Dalt o Aprendre a 
navegar. Escuela de Marinería del Club Nautic de Tarragona. La mostra, que estarà 
ubicada al Tinglado 1 del Moll de Costa, s'inaugura aquesta tarda i es podrà visitar 
fins al 19 d'abril. 
La passió de Tomàs Forteza per la navegació a vela no naixia a Tarragona sinó a 
Tortosa, la seva ciutat natal. Allí es va fer construir una petita embarcació 
anomenada Vent de Dalt, amb la qual navegava pel riu Ebre. Al traslladar-se a 
Tarragona, la Mediterrània li va obrir un mar de possibilitats per a continuar amb la 
seva passió. Però no només això, sinó que li va permetre transmetre els seus 
coneixements de navegació als més joves. Amb aquesta idea en ment, i amb el 
suport de l'aleshores president del Club Nàutic, Joaquin de Muller, Tomàs Forteza 
creava l'Escola de Marineria l'any 1961 i feia del Vent de Dalt un vaixell escola, on 
s'hi ensenyaven tots els coneixements necessaris per a ser mariner. Els alumnes 
eren joves, sovint fills i filles -també incorporava les noies, fet destacable per l'època- 
dels socis del Nàutic que, vinculant-se a l'Escola de Marineria, mantenien els lligams 
i l'afició a la mar dels seus pares. Els joves aprenents solien navegar els diumenges 
al matí i abans d'anar-se'n a la mar es trobaven al Bar Perico (al carrer Trafalgar) per 
a esmorzar i fer pinya.Tant a terra com a bord, es van teixir unes relacions basades 



en l'amistat i el companyerisme, que anaven més enllà de la navegació. L'exposició 
que a partir d'avui acull el Tinglado 1 del Moll de Costa mostra entre altres la part 
més social de l'Escola de Marineria, a la vegada que fa un homenatge a la figura de 
Forteza. Fotografies de l'època, juntament amb algunes objectes de l'època, com per 
exemple el jersei de l'uniforme que duien els joves aprenents a mariner, expliquen el 
relat d'aquesta escola. L'exposició s'emmarca en una colꞏlaboració entre el Museu 
del Port i el Museu d'Art Modern per a commemorar el centenari del naixement de 
Forteza; una efemèride que se celebra amb dues mostres, la del Museu del A 
l'esquerra, Tomàs Forteza; a la dreta, els joves mariners, en tres de les imatges de 
la mostra. Port que aprofundeix sobre el seu vessant marítim, i la del MAMT, que se 
centra en el seu vessant artístic. En el marc de Vent de Dalt, s'ha organitzat la 
xerrada Tomàs Forteza i l'Escola de Marineria, que anirà a càrrec de Joan Sol i Luis 
Sáenz de Pablo, exalumne i exprofessor, respectivament, d'aquesta escola. Serà el 
12 de març, i com l'exposició, l'entrada és gratuïta”. 
Més Tarragona, 20 febrer de 2020 (p. 5) 
 

Rtedacció, “Aquest dijous 20 de febrer, a les 19h, tindrà lloc l'acte d'inauguració de 
l'exposició, organitzada pel Museu del Port, 'Vent de Dalt o aprendre a navegar. 
Escuela de Marineria del Nàutic de Tarragona', que es podrà visitar,fins al 19 d'abril, 
al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona. Aquesta mostra forma part 
dels actes de celebració del centenari del naixement de Tomás Forteza Segura. El 
Museu d’Art Modern de Tarragona va inaugurar el passat 6 de febrer l’exposició 
vinculada a la seva vessant de poeta i llibreter, mentre que l’exposició del Museu del 
Port té a veure amb la seva faceta de director de l’escola de Marineria del Club 
Nàutic de Tarragona.” InfoCamp , 20 Febrer 2020 08:24 

 
Redacció, “El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, inaugurarà el 
dijous vinent, dia 20, de febrer, a les 19 hores, al Tinglado 1 del Moll de Costa del 
Port, l’exposició Vent de dalt o aprendre a navegar. Escuela de marinería Club 
Nàutic de Tarragona. Aquesta exposició està organitzada pel Museu del Port de 
Tarragona i la col•laboració de Tomàs Forteza Antonio, del Reial Club Nàutic de 
Tarragona i dels antics alumnes de l’escola que han cedit imatges i material per 
poder-la portar a terme. 
L’any 1961 el Club Nàutic de Tarragona oficialitza una nova activitat vinculada amb 
la formació d’aprenents de mariners. Coneguda com a Escuela de Marinería del 
Club Nàutic de Tarragona, passà als anys setanta a ser Escola de formació 
d’aprenents de mariners, pel fet d’ampliar els seus continguts, més enllà d’atorgar el 
títol de patró d’embarcacions esportives. La implicació de Ramon Salvadó i el suport 
de Joaquin de Muller i Abadal, president del Club Nàutic de Tarragona, van facilitar 
la tasca de l’Escola de la qual Tomàs Forteza Segura en va ser el creador i el seu 
director fins a l’any 1977, data en què ho deixà per motius de salut. Integrada a la 
Secció de Vela aviat va tenir autonomia pròpia - com una secció més del Club- amb 
la creació d’un Patronat i un reglament. Fou la primera escola nàutica esportiva de 
l’Estat i va comptar amb el suport de la Federación Nacional de Vela i les 
aportacions personals de socis perquè els seus fills i filles tinguessin afició a la mar i 
practiquessin la navegació a vela. L’Escola fomentava les activitats esportives en 
embarcacions a vela de regates i formava a aprenents de mariners en diferents 
categories i edats a més d’incorporar la participació de les noies, juntament amb els 
nois, fet a destacar en aquells anys. Per a Tomàs Forteza Segura, Maso pels 
coneguts, navegar a vela era una de les seves grans passions. Va començar a fer-
ho al riu Ebre gràcies a la petita embarcació Vent de Dalt que va encarregar 
construir al mestre d’aixa Ferran Vilas i que fou l’antecedent de la futura goleta del 



mateix nom de la qual en seria armador seguint l’estela del seu besavi. La goleta 
Vent de Dalt, de 6 metres d’eslora, d’un pal, i més tard transformada per incorporar 
dos pals, estava aparellada com a balandre amb tres flocs. Propietat de Tomàs 
Forteza Segura va ser el primer vaixell escola que va tenir el Club Nàutic. 
Tot Tarragona.cat 19/02/2020 - 10:08h 
 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ret homenatge a 
Tomàs Forteza Segura (Tortosa, 1920 – Tarragona, 1980), una figura destacada del 
món de l’art i la cultura al camp de Tarragona i la ciutat de Tortosa, des de finals de 
la dècada de 1940 i fins a la de 1970. Després que, per raons diverses, “no haja 
rebut el reconeixement que es mereixia”, el MAMT trau ara  de l’oblit la figura de 
Tomàs Forteza i li dedica l’exposició Tomàs Forteza. Entre l’art, les lletres i la mar. 
Forteza va ser periodista, llibreter, galerista i ilꞏlustrador, entre d’altres; uns 
coneixements i disciplines que va compartir amb una de les seues grans passions, 
que era la mar. Tomàs Forteza va ser un home culte, molt vinculat a la seua ciutat 
de naixement, Tortosa, així com a la ciutat de Tarragona, on va viure una bona part 
de la seua vida. L’exposició explora diverses facetes de la seua vida i la situació 
artística i cultural de la història recent d’estes dos ciutats. Periodista de professió, als 
26 anys va començar a treballar com a corresponsal del Diario Español a Tortosa, 
una faena que va fer servir com a plataforma per a potenciar el seu territori des de 
diversos vessants: donar a conèixer el seu territori, la seua geografia, la seua 
història i el seu patrimoni, així com actuar com a gestor cultural en pro del 
desenvolupament cultural i artístic de la seua ciutat. “Una de les coses que més 
em va entusiasmar de Tomàs Forteza era l’amor que tenia i la passió que 
mostrava per Tortosa i com va aprofitar el fet de treballar al Diario Español per 
a parlar de la seua ciutat”, va explicar Antonio Salcedo, comissari de l’exposició, 
en l’acte inaugural de l’exposició el passat 6 de febrer. Setmanari de l’Ebre, 19 de 
febrer de 2020 

Redacció, “El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port, aplega, des d'aquest dvendres, 
20 de febrer, l’exposició ‘Vent de dalt o aprendre a navegar. Escuela de marinería 
Club Nàutic de Tarragona’. Aquesta exposició està organitzada pel Museu del Port 
de Tarragona i la colꞏl aboració de Tomàs Forteza Antonio, del Reial Club Nàutic de 
Tarragona i dels antics alumnes de l’escola que han cedit imatges i material per 
poder-la portar a terme. L’any 1961 el Club Nàutic de Tarragona oficialitza una nova 
activitat vinculada amb la formació d’aprenents de mariners. Coneguda com a 
Escuela de Marinería del Club Nàutic de Tarragona, passà als anys setanta a ser 
Escola de formació d’aprenents de mariners, pel fet d’ampliar els seus continguts, 
més enllà d’atorgar el títol de patró d’embarcacions esportives. La implicació de 
Ramon Salvadó i el suport de Joaquin de Muller i Abadal, president del Club Nàutic 
de Tarragona, van facilitar la tasca de l’Escola de la qual Tomàs Forteza Segura en 
va ser el creador i el seu director fins a l’any 1977, data en què ho deixà per motius 
de salut. Integrada a la Secció de Vela aviat va tenir autonomia pròpia - com una 
secció més del Club - amb la creació d’un Patronat i un reglament. Fou la primera 
escola nàutica esportiva de l’Estat i va comptar amb el suport de la Federación 
Naciona l de Vela i les aportacions personals de socis perquè els seus fills i filles 
tinguessin afició a la mar i practiquessin la navegació a vela. L’Escola fomentava les 
activitats esportives en embarcacions a vela de regates i formava a aprenents de 
mariners en diferents categories i edats a més d’incorporar la participació de les 
noies, juntament amb els nois, fet a destacar en aquells anys. P er a Tomàs Forteza 
Segura, Maso pels coneguts, navegar a vela era una de les seves grans passions. 
Va començar a fer - ho al riu Ebre gràcies a la petita embarcació Vent de Dalt que va 
encarregar construir al mestre d’aixa Ferran Vilas i que fou l’antecedent de la futura 



goleta del mateix nom de la qual en seria armador seguint l’estela del seu besavi. La 
goleta Vent de Dalt, de sis metres d’eslora, d’un pal, i més tard transformada per 
incorporar dos pals, estava aparellada com a balandre amb tres flocs. Propietat de 
Tomàs Forteza Segura va ser el primer vaixell escola que va tenir el Club Nàutic. 
Les sales de l’antic Club Nàutic al moll de Costa, així com el desaparegut Bar Perico 
del Serrallo, formen part de la memòria colꞏlectiva dels alumnes que gaudiren i 
aprengueren de la mar, de l’amistat i de la vida. Aquesta exposició s’emmarca en 
una colꞏlaboració conjunta del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona i 
del Museu del Port de Tarragona amb motiu del centenari del naixement de Tomàs 
Forteza Segura (Tortosa, 1920 - Tarragona, 1980), poeta i llibreter de la Llibreria 
Guardias de Tarragona. El proper dijous 12 de març, a les 7 de la tarda, i al mateix 
Tinglado 1 hi haurà la xerrada ‘Tomás Forteza i l’escola de Marineria’, a càrrec de 
Joan Sol, exalumne i de Luis Saenz de Pablo, exprofessor de l’ Escola de Marineria. 
L’exposició es podrà visitar fins al dia 19 d’abril.” Reusdigital.cat 20 de febrer de 
2020 
 
Silvia Fornos, “Manel Margalef (Amposta, 1963) va assumir a principis d’any la 
direcció del Museu d’Art Modern de l a D i p u t a c i ó d e Ta r r a g o n a  
(MAMT) després de resultar seleccionat en el concurs públic per cobrir la plaça de 
cap de secció d’aquest equipament cultural. Margalef és Doctor en Belles Arts per la 
Universitat de Barcelona i llicenciat en Història de l’Art per la mateixa universitat. 
L’ampostí ha estat professor a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i 
professor associat al departament de Pedagogia de la URV. L’any 1991 va rebre el 
premi de Pintura Biennal d’Amposta, en 1996 el XXVIII Premi Julio Antonio 
d’Escultura de la Diputació de Tarragona i l’any 2003 el Premi IV Biennal d’Arts 
Plàstiques Rafael Botí. Al llarg de la seva trajectòria artística, ha exposat la seva 
obra en diferents espais i galeries d’àmbit nacional i internacional. Com encara el 
repte al capdavant de la direcció del Museu? Amb molt d’interès i expectació. Si bé 
el principal objectiu del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona se situa en 
l’estudi, la conservació i la difusió de l’obra i dels artistes del Camp de Tarragona i de 
les Terres de l’Ebre, en un futur pròxim, haurà d’aprofundir en el desenvolupament 
d’una mirada renovada que li permeti continuar treballant per l’excelꞏlència en les 
seves funcions i en el desenvolupament actiu de totes les tasques que li pertoca 
realitzar com a servei públic. En aquesta línia, la voluntat és continuar aportant valor 
al fons del museu i a la seva colꞏlecció, compartirà objectius amb un nou programa 
d’activitats adaptat d’acord amb les noves realitats, que treballarà en aportar la 
coherència necessària a tot aquest projecte. La seva trajectòria com es veurà r e f l e 
c t i d a  e n  l a g e s t i ó  d e l MAMT? La meva trajectòria professional ha girat 
sempre al voltant de l’art, l’educació i la pedagogia artística i per tant em trobo en un 
bon moment per encarar la direcció del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona. Endegar aquest projecte em permetrà annexar tot aquest bagatge a 
l’estructura i programació del Museu, un repte per treballar i posar en qüestió tots 
aquells trets més significatius que ens ajudaran a reformular objectius i fomentar la 
cohesió de les diferents propostes, donant més visibilitat als/les artistes i als 
projectes que més interès acabin despertant al nostre territori. Quines són aquestes 
activitats? Una és el mateix servei pedagògic, una activitat transversal, vital per al 
nostre projecte, que aglutina una font diària de sinergies per canalitzar els aspectes 
principals de l’aprenentatge artístic com a línia de treball en l’obertura del Museu cap 
al territori. Mitjançant la pedagogia artística generem nous mecanismes en la manera 
de veure i entendre les obres i noves fórmules per acostar el llenguatge artístic als 
diferents públics. Altres maneres de mirar i d’entendre les mirades que ben segur 
ens poden ajudar a explicar/explicar-nos millor, tots els significats d’aquest complex 
llenguatge. S’ha de treballar fort. Sí, hem de continuar dipositant tota la confiança en 
aquest servei com a eix vertebrador i font d’alimentació del mateix Museu. Explorar 
les diferents possibilitats de treball amb tota la diversitat de públics, comporta haver 



d’abordar les diferents etapes formatives fins a la resta de colꞏlectius socials amb 
una proposta inclusiva i oberta a tothom. En què ajuda aquesta xarxa? Una bona 
estructura cultural s’ha de poder fonamentar en sumar esforços i en l’assoliment 
d’aquelles estratègies necessàries que ens permetran construir un relat coherent en 
favor de la presentació i la projecció dels nostres artistes, com de les propostes i 
projectes que duran a terme. Per aquest motiu, és molt important sentir-nos 
compromesos amb la seva projecció, com en la colꞏlaboració amb altres espais de 
Catalunya, o de la resta de l’àmbit nacional i internacional. Com ebrenc, des del 
Museu es fixarà més la mirada cap a les Terres de l’Ebre? Vinc d’un territori 
important i reconegut pel seu gran nombre d’escultors i artistes, tot un degoteig de 
figures rellevants que des de finals del segle XIX han anat deixant el seu rastre en el 
decurs de la nostra història i que com a Museu tenim al deure de protegir i 
museografiar. Des de les Terres de l’Ebre s’ha fet també un gran esforç per donar 
visibilitat a diferents propostes en relació amb l’art contemporani. Des de l’edició de 
diferents premis i Biennals fins a la consolidació de Lo Pati com a Centre d’Art són 
molts els festivals que estan tenint cabuda en la seva g e o g r a f i a , D e l t e b r e 
D a n s a , Eufònic, mónFILMAT, Femme in Arts, Bouesia, A Cel Obert, o la mateixa 
BIAM podrien destacar entre els més importants i de gran valor pel nostre territori. 
És ara el moment de destacar artistes com Jujol i Miró? Des del MAMT hi ha interès 
per començar a treballar amb el disseny d’un nou projecte museogràfic que situï el 
seu principal objectiu en la reformulació del concepte de la modernitat a Tarragona a 
través de les tres figures principals, màxims referents d’aquest període al territori: 
Julio Antonio, Josep Maria Jujol i Joan Miró, veritables artífexs i precursors d’aquest 
canvi. Des dels seus respectius àmbits d’influència, començarem a estudiar totes 
aquelles possibles sinergies que s’han generat al voltant de les seves obres i de la 
seva relació amb els diferents indrets del territori. Els artistes emergents quin suport 
trobaran en el MAMT? Per la programació del 2021, estem estudiant la fórmula per 
encabir, en un dels espais del Museu adequat per a les exposicions temporals, una 
proposta de programació amb aquelles propostes més rellevants que puguin actuar 
com un veritable termòstat a l’hora de programar o contra programar, de forma 
alternativa, aquells projectes que ens ajudin a prendre les pulsacions a tot allò que 
pugui interessar al carrer. Quins canvis està experimentant el món de l’art? Ens 
trobem en un moment convuls i davant d’un mercat contínuament fluctuant. Els 
referents es treballen en l’àmbit internacional en esdeveniments molt concrets i amb 
elaborats girs de timó que molts cops ens dificulten controlar totes les figures del 
tauler on, cada cop més, les diferències estan molt descompensades. Segurament el 
més apassionant dintre d’aquest món ho trobarem en les innumerables possibilitats 
de poder elaborar el nostre propi discurs fonamentat en la mateixa subjectivitat 
artística, en les dificultats davant de poder d’establir pronòstics o en l’impossibilitat 
de recrear-te davant de qualsevol guió establert. Però, independentment de totes 
aquestes fluctuacions, hem de poder continuar treballant de forma propera a la 
realitat que coneixem, que ens preocupa i amb tot el que ens aporta, perquè de la 
nostra mirada naixerà el relat per poder contemplar la història.  
Diari de Tarragona, Cultura&Vida 2 de març de 2020 (p. 51) 
 

Guiomar, “Parlem de l’obra textil de Joan Miró. El artista no tiene tiempo ni lugar de 
observarse a sí mismo mientras se halla en el estado apasionado de la creación. El 
artista no es capaz de observar su propia mentalidad mientras trabaja, como no es 
capaz de mirar por encima de su propio hombro mientras escribe (…) el artista sólo 
puede crear su mundo imaginario olvidándose del mundo real.  El misterio de la 
creación artística. Stefan Zweig. Stefan Zweig definia la creació artística com 
quelcom gairebé màgic (però tocant sempre de peus a terra. Com deia Picasso: la 
inspiració em troba treballant) de la qual mai arribarem a saber completament què 
s’hi buscava. Ni tan sols el propi artista que ha fet la peça; doncs quan crea, es troba 



en una espècie de moment d’èxtasi creatiu, gairebé hipnòtic, de manera que al 
“tornar a la realitat”, fins i tot el propi artista no sap al 100% com ho ha fet. Parteixo 
d’aquesta premisa per definir el món simbòlic de Miró, tan lligat a la terra i al seu 
present, però alhora amb aquella espurna mitològica. Joan Miró i la seva empremta 
textil Artista multidisciplinar, amb la vellesa tampoc deixà de treballar. Experimentava 
no solament en la concepció artística i simbòlica sinó també amb els materials, les 
tècniques i el seu ús en la nostra quotidianeitat. Fou en aquella època, als anys 
setanta que, de la mà dels Artigas creà la seva obra ceràmica i, més endavant, als 
volts del seu aniversari de 80 anys, conegué Josep Royo i començaren una 
revolucionària colꞏlaboració textil. Per a Miró era molt important la tasca creadora en 
quant a una feina que havia d’anar-se desenvolupant de manera discplinada i 
metòdica, “trabajo como un hortelano, mi taller es como un huerto” explica ell mateix. 
Aquestes obres seves, que “no són símbols, són eines generadores de formes” com 
ens explica Alexandre Cirici Pellicer, faran que, tot i la primera impressió abstraitzant 
de les seves pintures, acabin transportant-nos a elements existents, reals, 
versemblants gairebé. Les seves obres potser primer poden semblar abstractes, 
però de seguida trobem aquestes “eines generadores de formes” que ens traslladen 
a un món tangible però alhora oníric, i sobretot real. Aquests característics gestos, 
formes i colors configuren un còmput simbòlic dins del món mironià, que és el que 
farà que poguem reconèixer tota la seva obra en un sol segon. El món del teixit fou 
el més tardà en el que s’involucraria Miró, i ho faria a una edat avançada, cap al 
1970. Primer ho faria en solitari, sense cap ajut extern –en quant a colꞏlaboració 
explícita, ja que les seves primeres obres tèxtils foren fetes per l’empresa francesa 
Manufacture nationale des Gobelins de París, (creada el 1662). El resultat 
d’aquestes, però, no li acabaven de fer el pes, ja que les veia senzillament com una 
versió en teixit de la seva obra pictòrica, en dues dimensions i completament plana, i 
aquest no era el resultat que cercava. És per això que buscant acabà per trobar-se 
amb Josep Royo. En aquella època ja era un conegut tapisser que havia realitzat 
alguna colꞏlaboració amb diferents artistes, reinterpretant les obres d’aquests en 
versió tèxtil, al voltant del 1970. A més a més va  treballar per a la fàbrica Alfombras 
y tapices Aymat, S.A., creada al 1920 per Tomàs Aymat a Sant Cugat del Vallès, on 
justament Josep Grau-Garriga acabava de tornar de París amb una nova tècnica 
que revolucionaria el món del teixit català, amb l’ús de “cartrons” preparatoris i tot un 
sistema de seccions i colors que el modernitzarien i es crearia l’Escola Catalana del 
Tapís, amb força renom internacional. Es convertiria en un espai d’investigació i 
creació en l’àmbit de l’obra textil, on hi treballarien esporàdicament artistes com 
Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Joan Hernández Pijuan, Josep Guinovart o el mateix 
Joan Miró. La primera colꞏlaboració que feren Miró i Royo sorgeix arran de l’accident 
que patí la filla de Miró, el cap d’any de 1966, on fou embestida per un tren al pas a 
nivell de Mont-roig del Camp. L’atengué el doctor Rafael Orozco, que no volgué 
cobrar per la feina, però Joan Miró li pagà  amb una obra que s’ubicaria a l’acabat 
d’inaugurar Hospital de la Creu Roja de Tarragona. Naixia el Tapís de Tarragona, 
del 1968. Donaria el punt de sortida a la tapisseria mironiana. Al 1970 fou exposat 
aquest primer tapís a la Sala Gaspar de Barcelona, després estigué al vestíbul de de 
l’Hospital de la Creu Roja de Tarragona uns 30 anys, fins que al 1992 l’hospital tancà 
i el tapís passà a mans municipals. Es recolꞏlocà al 1993 al Museu d’Art Modern, que 
en aquell moment es trobava ubicat dins de la Casa Castellarnau, i al 2008 passà a 
l’emplaçament actual, que just acabava d’obrir les seves portes, reubicat en el que 
antigament era l’Escola d’Art de la Diputació de Tarragona, unint dues cases 
senyorials de la Part Alta. Arran de la colꞏlaboració sorgida entre Miró i Royo nasqué 
una tipologia d’obra de caràcter semi agresiu, fort, gairebé exressionista en quant a 
llenguatge visual, però amb una forta força poètica i simbòlica, eren els 
sobreteixims, bateig que els donà el crític d’art Alexandre Cirici Pellicer. Eren 
sobretot obres tridimensionals, plenes de volumns i relleus, nusos de llana, colors 
vius i fins i tot elements externs enganxats. Els primers sobreteixims es feren als 



soterranis de la Sala Gaspar de Barcelona, on després serien exposats. Josep Royo 
realitzà el Tapís de Tarragona II a l’Escola d’Art de Tarragona, que en aquella època 
es trobava on actualment està el Museu d’Art Modern de Tarragona, i a partir del 
1972 començà a impartir classes de tapís a la ciutat. Per a les pràctiques dels 
alumnes es buscava un espai gran on poder realitzar obres d’aquest caràcter; fou 
així que trobaren La Farinera, una antiga fàbrica de farines de la zona portuària de 
Tarragona. El descobriment de la Farinera, de fet, anà lligat a un encàrreg que el 
galerista Aimé Maeght féu a Josep Royo, demanant-li una certa manufactura de 
tapissos. És a partir d’aquí que troben l’emplaçament perfecte, en quant a 
posicionament i grandària per a la tasca tapissera. A La Farinera s’hi feren una gran 
quanitat d’obres experimentals, com ara les ‘teles cremades’ que feren Miró i Royo. 
Usaven el foc com a element màgic i regenerador. En d’altres enganxaven elements, 
a mode d’assemblage, (com també feien Duchamp i Picasso, i més endavant Kosuth 
o Rauschemberg). Hi enganxaven elements amb els que precissament estaven 
treballant per a la confecció de les peces, com ara tissores o galledes, creant una 
espècie de metapintura o més aviat metatapís on els elements que hi han intervingut 
per a la creació també hi són presents de manera física. La Farinera va estar 11 
anys en funcionament, fins al 1983, allà Royo també féu tapissos propis, no només 
colꞏlaboracions amb altres artistes, i ho feia sobretot a partir de tela d’arpillera. Els 
tapissos acostumaven a ser d’una grandària considerable, i costosos en quant a 
temps i esforços; el Gran tapís, per exemple, actualment destruït a causa de 
l’atemptat a les torres bessones de Nova York, al 2001, i que es trobava al hall del 
World Trade Centre, va trigar deu mesos a realitzar-se completament. De fet era tan 
gran que van haver de tirar algunes parets i treure’l per la finestra de la Farinera, ja 
que era de 6x11m. En ell hi van treballar cinc persones entre 7 i 8 hores diàries 
durant més d’un any. En destaca, també, el Sobreteixim dels vuit paraigües, que es 
troba a la Fundació Miró de Barcelona, del 1972, un dels més grans amb una mida 
de 312 x 593 cm, i fet amb teles de colors, arpillera, i elements d’ús quotidià 
enganxats, com els guants o els paraigües, elements simbòlics creant aquest 
univers mironià. Els grans tapissos que coneixem són el del National Gallery of art 
de Washington, Fundació Miró de Barcelona, Fondation Marguerite et Aimé, el de 
Maeght (Sant Pau de Vença), i Fundació La Caixa. En total, del 1970 al 1980 faria 7 
grans tapissos murals i 32 tapissos de petit format. Durant aquests anys coincidiren 
diversos projectes que l’artista realitzaria paralꞏlelament: esdeveniments centrats en 
el seu vuitantè aniversari, les obres urbanes fetes amb ceràmica, amb Josep Llorens 
i Artigas, com el Pla de l’Ós i el mural de l’aeroport, o l’exposició al Grand Palais de 
París al 1974, amb els seus primers sobreteixims i algunes de les darreres 
investigacions fetes amb escultura, entre d’altres. El que és clar és que es tractava 
d’una ment oberta, jove i plena d’energia per tirar endavant tants projectes a la 
vegada i que, amb la seva creació, obriren camí per a la creació multidisciplinària 
d’altres artistes que vindrien després. Foto portada: Tapís de Tarragona. Font: 
Museu d’Art Modern de Tarragona Una mica de bibliografía CIRICI PELLICER, A., 
Miró llegit. Una aproximació estructural a l‟obra de Joan Miró, Ed. 62, Barcelona 
1971 RICO, P., Joan Miró. Territorios creativos, Editat per Fundació Joan Miró i Pilar 
Juncosa, Centro Atlántico Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 1996 ROM, M. 
«Textos mironians» web Centre Miró: ROSSELLÓ, J.M., Miró-Royo: La Farinera de 
Tarragona, el teler del món, 
DiputaciódeTarragona.https://cultiusculturals.wordpress.com/2020/01/29/sobrete
ixint-miro/amp/?__twitter_impression=true, Viena Edicions, Tarragona 2008. 

Redacció, “Amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement, l’exposició 
“Tomàs Forteza. Entre l’art, les lletres i la mar” mostra un ampli recull dels dibuixos, 
molt detallistes, que va realitzar Tomàs Forteza Segura (Tortosa, 1920 – Tarragona, 
1980), periodista, mestre, llibreter, galerista… i també un bon dibuixant, ilꞏlustrador i 
gravador, i mariner. Als 26 anys va ser nomenat corresponsal del Diario Espanyol a 



Tortosa, una feina que va fer servir per donar a conèixer i potenciar, entre molts 
altres àmbits, el del patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre, especialment el lligat a 
l’Ebre i la navegació, marítima i fluvial, que va ser una de les seves grans passions. 
La vivia directament amb la seva embarcació ‘Vent de dalt’, construïda pel darrer 
mestre d’aixa de l’Ebre. En la seva obra es troben nombrosos dibuixos i gravats 
dedicats a goletes i vaixells. Organitza: Museu d’Art Modern de la Diputació de 
TarragonaDates: Del 6 de febrer al 12 d’abril de 2020.Lloc: Museu d’Art Modern de 
Tarragona. Carrer Santa Anna, 14. Horaris:  De dimarts a divendres: de 10 a 20h, 
dissabte: de 10 a 15h i de 17 a 20h, diumenges i festius: d’11 a 14h” 
https://etnologia.blog.gencat.cat/2020/03/12/patrimoni-fluvial-i-maritim-als-
dibuixos-i-gravats-de-tomas-forteza/ 

Redacció, “A partir d'aquest dijous, les Escoles d’Art i Disseny i les Escoles i 
Conservatoris de Música de la Diputació a a Tarragona suspenen tota l’activitat 
lectiva. El centre d’educació especial Sant Rafael a Tarragona finalitzarà la jornada 
lectiva a les 17 h i demà ja no hi haurà classes. 
Igualment, durant aquest període el Museu d’Art Modern de la Diputació romandrà 
tancat al públic. La Diputació de Tarragona pren aquestes mesures per preservar la 
salut tant de les persones que treballen a la Diputació, dels alumnes dels centres 
educatius com de la ciutadania. En aquest sentit, i donada l’excepcionalitat de les 
mesures preses a nivell general, i amb els objectius d’evitar la concentració 
de persones al lloc de treball, per una banda, i de facilitar la conciliació familiar dels 
empleats públics, per una altra, la institució està elaborant 
un pla intern que combina el teletreball amb el treball presencial”. 
https://www.tarragonaradio.cat/noticia/la_diputacio_tanca_el_museu_dart_mo
dern_i_suspen_lactivitat_a_les_escoles_dart_i_disseny_i_el_conservatoris_de
_musica/63667  Tarragona Ràdio, 12/03/2020, Digital, Radio / Televisión 

 
 
 
Redacció, “Patrimoni fluvial i marítim als dibuixos i gravats de Tomás Forteza. 
Amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement, l’exposició “Tomàs 
Forteza. Entre l’art, les lletres i la mar” mostra un ampli recull dels dibuixos, molt 
detallistes, que va realitzar Tomàs Forteza Segura (Tortosa, 1920 – Tarragona, 
1980), periodista, mestre, llibreter, galerista… i també un bon dibuixant, ilꞏlustrador i 
gravador, i mariner. Als 26 anys va ser nomenat corresponsal del Diario Espanyol a 
Tortosa, una feina que va fer servir per donar a conèixer i potenciar, entre molts 
altres àmbits, el del patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre, especialment el lligat a 
l’Ebre i la navegació, marítima i fluvial, que va ser una de les seves grans passions. 
La vivia directament amb la seva embarcació ‘Vent de dalt’, construïda pel darrer 
mestre d’aixa de l’Ebre. En la seva obra es troben nombrosos dibuixos i gravats 
dedicats a goletes i vaixells. Etnologia.cat, 12/03/2020, Digital, Cultura y Sociedad 
 
 
 
Redacció, “Des d'aquest, dijous 12 de març, les Escoles d’Art i Disseny i les Escoles 
i Conservatoris de Música de la Diputació a a Tarragona, Reus i Tortosa suspenen 
tota l’activitat lectiva. Els centres d’educació especial Sant Rafael a Tarragona, Alba 
a Reus i Sant Jordi a Jesús (Tortosa), no faran classes. Igualment, durant aquest 
període el Museu d’Art Modern de la Diputació i el Palau Bofarull romandran tancats 
al públic. La Diputació de Tarragona pren aquestes mesures per preservar la salut 
tant de les persones que treballen a la Diputació, dels alumnes dels centres 
educatius com de la ciutadania. En aquest sentit, i donada l’excepcionalitat de les 



mesures preses a nivell general, i amb els objectius d’evitar la concentració de 
persones al lloc de treball, per una banda, i de facilitar la conciliació familiar dels 
empleats públics, per una altra, la institució està elaborant un pla intern que combina 
el teletreball amb el treball presencial. Aquestes mesures se sumen a les preses en 
data 11 de març, podeu consultar en aquest enllaç i podran veure’s afectades en 
funció de l’evolució epidemiològica.”  infocamp.cat Digital, Regional Divendres, 13 
Març 2020 07:29  

Teresa Bretos, “Aunque los museos están cerrados físicamente por el estado de 
alarma decretado por el Gobierno a causa del Covid-19, son muchos los 
equipamientos que, en la última década y gracias a las nuevas tecnologías, han 
acercado sus obras a los ciudadanos sin importar en qué parte del planeta 
habitaban. Con este objetivo se crearon las exposiciones virtuales que permiten al 
visitante disfrutar del arte sin salir de casa, como es en el caso del Museu d'Art 
Modern de Tarragona (MAMT).  La ruta empieza con la conexión a la página web 
www.dipta. cat/mamt. Dividida en varios apartados, proporciona información 
detallada e imágenes de todas las obras, así como de los autores que integran el 
fondo y datos sobre las exposiciones permanentes, recursos pedagógicos y otros 
detalles de carácter práctico para el visitante. Además, existe la posibilidad de hacer 
dos recorridos virtuales. El primero, 'Recorregut per el MAMT', con la ayuda de un 
visor facilita el paseo por las dieciséis salas y sus piezas. En la parte inferior de la 
pantalla unos iconos acercan o alejan la imagen, paran la rotación o maximizan la 
visualización. Además, existen dos tipos de código QR, uno que da información 
sobre las obras y otro sobre el espacio museístico. El museo conserva obras de 
autores como Julio Antonio, Marià Fortuny, Joan Miró, Josep M. Sua la plataforma 
digital de Google que conecta el mundo con el arte. También se puede llegar desde 
la página artsandculture.google.com donde, haciendo una búsqueda por el nombre 
del museo, localizaremos la colección. Nacido el 1 de febrero de 2011, Google Art 
Project es el resultado de un acuerdo de colaboración entre algunas de las 
instituciones culturales más importantes del mundo y Google. La Generalitat y 
diversos museos de Catalunya, entre los que se encuentra el Museu d'Art Modern 
de la Diputació, también participaron en la iniciativa bajo el epígrafe «Museus 
Catalans a Google Art Project». La consulta se puede realizar en catalán, castellano 
e inglés. Incluye la visita virtual y el acceso a una colección de imágenes 
reproducidas en alta resolución, que permiten la visualización de la obra con el 
máximo detalle. Los contenidos también se pueden encontrar en la aplicación para 
móviles Google Arts & Culture, que además facilita al usuario la visita in situ al 
museo, aunque de momento tendremos que esperar para comprobarlo. Diari de 
Tarragona, 16/03/2020 (p. 41) 

Redacció, “Fem un tomb pel MAMT?' Aquest és el nom de les visites virtuals que 
ens proposa per aquests dies el Museu d'Art Modern de Tarragona (MAMT) de la 
Diputació. Si voleu passar aquests dies de confinament gaudint de l'art 
contemporani, podeu fer la visita virtual a través d'aquest enllaç. En el recorregut 
trobareu petits codis QR que us donaran més informació sobre els seus espais i les 
seves obres.” InfoCamp  Digital. 21/3/2020 

Redacció, “Una iniciativa del Museu de Guissona ha fet que es comparteixin a la 
xarxa desenes de fotografies antigues de museus de tot l’Estat. El museu segarrenc 
va engegar dissabte un repte a través de Twitter animant els equipaments culturals a 
mostrar una imatge del seu primer espai expositiu i anomenant tres museus més per 
seguir la cadena. Aquest dijous ja són més d’una cinquantena els equipaments 
culturals que s’han apuntat al repte i han compartit les seves fotografies, no només 
de les comarques de Lleida, sinó també de la resta de Catalunya, València, Mallorca 



o Madrid. La cadena la va iniciar el Museu de Guissona publicant al seu Twitter una 
imatge de l’única sala del primer museu del municipi, ubicat als baixos de 
l’Ajuntament als anys 50. De moment ja s’han apuntat al repte museus de Banyoles, 
Solsona, el Museu Art Pell de Vic, el d’Art Sacre de Mallorca, el MACBA, el MNAC, 
el CCCB, el Museu Picasso o el Museu del Disseny de Barcelona, la Catedral de 
València, el de Belles Arts de València o l’Institut Valencià d’Art Modern, el Museu de 
l’Empordà, el Museu de Thyssen de Madrid, el Museu de la Diputació d’Alacant, el 
Museu d’Art Modern de Tarragona, La Panera i el Museu de Lleida el Museu de 
Ripoll o el de Granollers. Tots ells poden convidar altres equipaments culturals a fer 
el mateix i acompanyar la seva fotografia amb les etiquetes #firstmuseum i 
#museusacasa. La tècnica del Museu de Guissona, Laura Puig, ha explicat a l’ACN 
que no s’esperaven aquesta repercussió tant gran a les xarxes. “Nosaltres som un 
museu petit i vam nominar tres museus de les Terres de Lleida però s’hi han sumat 
museus d’arreu i estem molt contents del seguiment”, ha dit.Puig ha explicat que la 
idea va néixer perquè el Museu de Guissona és d’arqueologia i els agrada 
“recuperar imatges del passat i descobrir la història”. Sobre el futur dels museus a 
Internet creu que el confinament ha servit per reivindicar-los i que mantindran 
l’activitat virtual quan l’estat d’alarma acabi perquè és un bon canal per apropar la 
cultura a la gent. La República, 26/03/2020, Digital. 

Redacció, “MuseumQuizaACasa, el concurs en línia dels museus. Una quinzena de 
museus catalans han posat en marxa el concurs en línia #MuseumQuizACasa 
durant els dies de confinament, una edició virtual del concurs Museum Quiz, amb 
«l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el 
confinament social». El concurs és accessible a través de l'adreça web 
www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i un altre per a famílies. De 
dilluns a divendres s'adreça a famílies amb un concurs cada dia dedicat a un dels 
museus participants, i els dissabtes a públic general amb preguntes de tots els 
museus en un únic concurs. Estarà construït sobre la plataforma gratuïta Kahoot. 
Les preguntes inclouen temes d'actualitat, locucions i frases fetes, cultura popular, 
arts i curiositats, amb especial atenció al patrimoni cultural de cadascun dels museus 
participants. Es preveuen quatre tipologies de pregunta: quiz, cert/fals, pregunta 
oberta i puzle. Els organitzadors recomanen que cada equip estigui format per un 
mínim de dues i un màxim de cinc persones. Un cop finalitzada la sessió en línia 
tothom podrà veure la seva puntuació en relació amb la resta de participants. La 
versió virtual adreçada a adults va començar ahir i tindrà responent les 18 preguntes 
plantejades en el mínim de temps possible. De dilluns a divendres el concurs estarà 
dedicat a la temàtica específica d'un museu. El Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona serà el protagonista d'aquest dilluns; el Museu Marítim de Barcelona, 
dimarts; el Museu d'Art Modern de Tarragona, dimecres; els museus de Sant Cugat, 
dijous, i el Museu del Disseny de Barcelona, divendres.  Participants El concurs 
#MuseumQuizACasa és una iniciativa del Museu Marítim de Barcelona i del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, amb la colꞏlaboració del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Jardí Botànic, el 
Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Picasso, el Museu d'Arqueologia de 
Catalunya, el Museu de la Terrissa de Quart, els Museus de Sant Cugat, el Museu 
de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), el Museu d'Història de Cambrils, Museus 
de Sitges, el Museu de Guissona i l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú.” Diari de 
Tarragona, 29/03/2020 (p.56) 

Redacció, “Una quinzena de museus catalans han posat en marxa el concurs en 
línia #MuseumQuizACasa durant els dies de confinament. Una edició virtual del 
concurs 'Museum Quiz' amb "l'objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de 
lleure mentre duri el confinament social". El concurs és accessible a través de 



l'adreça web www.museumquizacasa.org i inclou una versió per adults i una altra per 
a famílies. De dilluns a divendres s'adreça a Famílies amb un concurs cada dia 
dedicat a un dels museus participants, i els dissabtes a públic general amb 
preguntes de tots els museus en un únic concurs. El concurs arrenca dissabte, 28 de 
març, i estarà actiu mentre duri el confinament social. Les preguntes inclouen temes 
d'actualitat, locucions i frases fetes, cultura popular, arts (música, cinema, pintura, 
escultura, gravat, disseny, etc.) i curiositats, amb especial atenció al patrimoni 
cultural de cadascun dels museus participants. Es preveuen quatre tipologies de 
pregunta: quiz, cert/fals, pregunta oberta i puzle. Els organitzadors recomanen que 
cada equip estigui format per un mínim de dues i un màxim de cinc persones. Un 
cop finalitzada la sessió en línia tothom podrà veure la seva puntuació en relació 
amb la resta de participants.” mon.cat. Digital, 01/04/2020 

Redacció, “Visita virtual al MAMT . El Museu d’Art Modern de Tarragona ofereix una 
visita molt completa a les seves instalꞏlacions. Durant el recorregut, els internautes 
trobaran codis QR amb informació sobre els espais i les obres.” Diari de Tarragona  
17 de Abril de 2020 - 13:01 hs  

Redacció, “L’art del confinament. Jugar a ser un quadre vivent o crear obres que 
parlen del confinament son algunes de les iniciatives artístiques que han sorgit des 
que la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha impactat en la societat. El 
concurs Museum Quiz té edició catalana per participar-hi des de casa. Diversos 
museus catalans han impulsat el #MuseumQuizACasa, una opció per entretenir-nos 
i aprendre mentre duri el confinament. Per jugar-hi només cal un dispositiu electrònic 
i triar la modalitat desitjada, la familiar o la d’adults (cadascuna té els seus horaris). 
Les preguntes son sobre temes d’actualitat, frases fetes, cultura popular, curiositats i 
sobre música, cinema, pintura, escultura, disseny… Amb aquesta iniciativa els 
museus implicats volen contribuir a alleugerir el confinament aportant cultura. 
#MuseumQuizACasa és una iniciativa del Museu Marítim de Barcelona i del Museu 
de Ciències Naturals de Barcelona, amb la colꞏlaboració del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Art Modern de Tarragona, el Museu del 
Disseny de Barcelona, el Museu Picasso, el Museu de la Terrissa de Quart, el 
Museu de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), L’Espai Far de Vilanova i la Geltrú, 
el Museu Nacional d’Art de Catalunya, i el Museu d’Art de Girona, entre d’altres. 
publico.es, 20/04/2020, Digital, Nacional 

Redacció, “'Museum Quiz a casa' és una edició especial del cèlebre concurs dels 
museus catalans, en què els participants poden participar des de casa, a partir 
d'aquesta alternativa cultural i de lleure, divertida, i pensada pel temps que duri el 
confinament social pel Covid19. Es pot accedir a la plataforma des de qualsevol 
dispositiu electrònic, ja sigui mòbil, tauletes i ordinadors, clicant a l'adreça web 
www.museumquizacasa.org Aquesta és una iniciativa impulsada pel Museu Marítim 
de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb la colꞏlaboració del 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Art Modern de Tarragona, 
el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Picasso, el Museu d'Arqueologia de 
Catalunya, el Museu de la Terrissa de Quart, els Museus de Sant Cugat, el Museu 
de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), L'Espai Far de Vilanova i la Geltrú, el 
Museu Arqueològic de l'Esquerda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu 
de Lleida, Museu d'Història de Cambrils, Museus de Sitges, Museu de Guissona, 
Museu del Ferrocarril de Catalunya, Museu de Tortosa, Museu d'Art de Girona, 
Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran; i la Xarxa de Museus d'Art, de la 
que el Museu de Valls en forma part.” DIARI DE TARRAGONA DIJOUS, 23 
D’ABRIL DE 2020 (p.29) 



Un altre dels equipaments culturals de referència de la institució supramunicipal, el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (https://www.dipta.cat/mamt/), 
participa en la iniciativa ‘Museum Quiz a casa’ (https://museumquizacasa.org), en la 
què colꞏlaboren diversos museus d’arreu de Catalunya per proporcionar una 
alternativa cultural i de lleure a la ciutadania mentre dura el confinament social. Amb 
motiu de Sant Jordi, se’n farà una edició especial el 25 d’abril amb preguntes 
relacionades directament amb la diada o d’àmbit literari, i el MAMT hi participarà 
amb una pregunta sobre la colꞏlecció de llibres d’art Tamarit, editats per la Diputació 
de Tarragona. Les novetats literàries editades per la Diputació. També com cada 
any en aquestes dates, la Diputació de Tarragona fa públiques les darreres novetats 
editorials que la institució ha publicat a través del seu Servei de Publicacions, títols 
que cada any es podien adquirir a l’estand de la Rambla Nova de Tarragona i també 
a través del web de la Biblioteca Ramon Berenguer IV 
(https://www.dipta.cat/RBIV). Tot i que enguany no hi haurà parada, ni es podran 
comprar llibres al web fins passada la situació de confinament, la biblioteca virtual 
inclou molts altres títols anteriors, alguns dels quals es poden llegir en obert, de 
manera totalment gratuïta. Els darrers títols publicats per la Diputació de Tarragona 
són ‘Rellotges de sol de la demarcació de Tarragona‘, de Mireia Mercadé 
(Colꞏlecció Difusió Cultural, 2019); ‘Guia de Solivella‘, de Gabriel Serra (Colꞏlecció 
Els llibres de la Medusa, 2019); ‘La Mancomunitat de Catalunya a les comarques 
tarragonines. Projectes i realitats‘, de Manel Güell i Eugen Perea (Colꞏlecció 
RBIV, 2019); ‘El plaer d’escriure. Estudis sobre l’obra literària de Jordi Tiñena‘, 
de diversos autors (Colꞏlecció RBIV, 2019); ‘Espais urbans porticats a la 
demarcació de Tarragona‘, de Joan Figuerola (Colꞏlecció RBIV, 2019); ‘Biennal 
d’art 2019‘ (MAMT, 2019); ‘XVI Jornades de pedagogia de l’art i museus 2019. 
Arts, museu i creativitat‘ (MAMT, 2019), i ‘Joan Casals. Itinerari el el laberint‘ 
(MAMT, 2019). La Guia de Reus, 22/04/2020, Digital 

Redacció, “'Museum Quiz a casa' és una edició especial del cèlebre concurs dels 
museus catalans, en què els participants poden participar des de casa, a partir 
d'aquesta alternativa cultural i de lleure, divertida, i pensada pel temps que duri el 
confinament social pel Covid19. Es pot accedir a la plataforma des de qualsevol 
dispositiu electrònic, ja sigui mòbil, tauletes i ordinadors, clicant a l'adreça web 
www.museumquizacasa.org Aquesta és una iniciativa impulsada pel Museu Marítim 
de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb la colꞏlaboració del 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Art Modern de Tarragona, 
el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Picasso, el Museu d'Arqueologia de 
Catalunya, el Museu de la Terrissa de Quart, els Museus de Sant Cugat, el Museu 
de la Mediterrània (Torroella de Montgrí), L'Espai Far de Vilanova i la Geltrú, el 
Museu Arqueològic de l'Esquerda, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu 
de Lleida, Museu d'Història de Cambrils, Museus de Sitges, Museu de Guissona, 
Museu del Ferrocarril de Catalunya, Museu de Tortosa, Museu d'Art de Girona, 
Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran; i la Xarxa de Museus d'Art, de la 
que el Museu de Valls en forma part.” El Vallenc, 24/04/2020, 

Redacció, “Podeu participar en el joc confinat dels museus catalans 'Museum Quiz a 
Casa', amb preguntes i curiositats sobre el patrimoni cultural dels centres d'art 
catalans. A través del Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) o del Museu de 
Valls que s'hi han adherit.” tarragonadigital.com, 23/04/2020 

Redacció, « Pel caràcter inclinat a l'art dels seus habitants i per la riquesa i varietat 
dels seus paisatges, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre sempre han estat 
territoris que han vist néixer i créixer tota classe d'artistes plàstics i, sobretot, de 
pintors. Molts han anat més enllà de les nostres fronteres i són patrimoni universal 



com Fortuny. D'altres els hem importat, com Miró o Picasso. Però queden altres 
noms de gran qualitat i profunditat estètica per descobrir. Tot i que en alguns nuclis, 
com Reus, la tradició pictòrica ha estat més intensa i ha propiciat el sorgiment 
d'escoles estètiques, durant els segles XIX i XX cada comarca ha tingut un 
artista que per l'originalitat o idiosincràsia de la seva proposta val la pena conèixer... 
Josep Sancho. Fill de Marçà, al Priorat, havia de seguir la tradició pagesa de la seva 
família, però va seguir la seva vocació artística i el 1889 aconsegueix entrar a 
l'Escola de Belles Arts de Barcelona sota la tutela del pintor Lluís Graner. Va 
practicar una pintura de tall acadèmic i conservador, amb preeminència de paisatges 
i retrats. El 1916 va obrir una escola d'art al carrer Unió de Tarragona, ciutat on va 
ser pioner del cartellisme de promoció turística. Després de la guerra, Sancho torna 
a Marçà per refugiar-s'hi. Gran part de la seva obra forma part del Museu d'Art 
Modern de Tarragona.” tarragonadigital.com, 25/04/2020 

Redacció, « Reptes a les xarxes socials. #RepteArtACasa Si el que busquem és 
passar una estona divertida amb els més petits disfressant-nos, alhora que 
descobrim alguna de les nombroses obres d’art del nostre panorama, són molts els 
museus catalans que s’han sumat al #RepteArtACasa, seguint el rastre 
del Rijksmuseum d’Amsterdam. Es tracta de cercar a institucions com el Museu d’Art 
Modern de Tarragona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu d’Art de Girona, el 
Museu de Solsona… alguna obra i posar-nos, com ens proposen, a la pell dels 
protagonistes dels quadres de la seva colꞏlecció, per tal de reproduir-los des de casa 
i després compartir-ho a les xarxes socials amb l’etiqueta del repte i la del museu. 
Una activitat oberta a tota classe de públic, i que des d’algunes institucions, com el 
MNAC, ens animen a fer-la en família sota l’etiqueta #ambNens, per tal de riure tots 
junts i apropar els més petits de la casa a l’art del nostre entorn.” nuvol.com, 
27/04/2020, Digital, Cultura 

Redacció, “12 pistas virtuales para disfrutar de Tarragona... ¡desde casa! La web del 
Ayuntamiento de Tarragona y su Patronato de Turismo ofrecen una docena de 
recursos online para visitar los principales atractivos de la ciudad... Museo de Arte 
Moderno. Visita virtual al MAMT con códigos QR donde se detalla información sobre 
sus diferentes espacios y obras. hosteltur.com, , Digital, Hostelería 28 abril, 2020 
(10:46:15) 

Damià Amorós Albareda, “Suite Oriental. Enric Adserà Riba (Cabra del Camp, 1939) 
1991. Tècnica mixta 160 x 200 cm. Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT). Pocs arriben a ser profetes a la seva terra. Enric Adserà Riba 
n’és un. Però per ser profeta al Camp de Tarragona, de vegades i només de 
vegades, primer has de començar per ser-ho lluny de casa. Adserà Riba, tot i 
formar-se a Catalunya, conreà el seu art i el reconeixement del públic i la crítica a 
l’exterior. Holanda fou la terra d’acollida del pintor de Cabra. Amb una pretèrita 
dedicació pel gravat, que mai ha deixat com a mitjà d’expressió, Adserà Riba formà 
el seu peculiar univers. Una de les seves marques personals és el collage, que en 
l’obra del MAMT trobem magistralment realitzat. A partir de la paret, un joc de 
metapinutra i metarquitectura, juga amb l’espectador i també amb el museu. L’obra 
és a la paret o la paret és la seva obra? Cultura i Pasisatge, 05/05/2020, Digital, 
Cultura 

Ana Rivera Magaña, “El 18 de maig els museus d'arreu del món celebren el Dia 
Internacional dels Museus (DIM), un gran esdeveniment que organitza el Comitè 
Internacional dels Museus (ICOM) des del 1977. Una jornada que podria haver-se 
vist afectada per l'actual situació de crisi generada pel coronavirus. No obstant això, 
les entitats culturals han treballat força aquests dies per poder continuar apropant les 



seves obres a totes les persones, mitjançant visites virtuals, activitats en línia o 
l'obertura d'alguns dels museus sota la permissivitat que ofereixen les fases en les 
que es trobin les diferentes poblacions.  El lema d'enguany és «Museus per la 
igualtat: diversitat i inclusió» i vol ser un punt de trobada per celebrar la diversitat de 
perspectives que conformen les comunitats i el personal dels museus, advocant per 
eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en els objectes que 
exposen, sinó també en les històries que expliquin les seves colꞏleccions, a banda 
del «desenvolupament i la comprensió mútua, de la colꞏlaboració i la pau entre els 
pobles», com indica l'ICOM.  Aquestes són algunes de les propostes que ofereixen 
els museus de la província durant el dia d'avui: Assentats en la fase 1 de la 
desescalada, algunes de les seus culturals de la ciutat de Tarragona tornaran a 
obrir les seves portes. Tal és el cas de tres dels recintes del conjunt arqueològic del 
Patrimoni de la Humanitat: el Passeig Arqueològic, el Fòrum de la Colònia i 
l'esplanada superior de l'Amfiteatre, que es podran visitar de forma totalment gratuïta 
fins el 31 de maig. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) obre 
novamen avui dilluns i l'Arxiu Històric Iniciatives conjuntes El Departament de 
Cultura dona un suport excepcional a la celebració al web: www. patrimoni. 
gencat.cat/ DIM2020 ho farà demà, segons va informar el Departament de Cultura 
de la Generalitat. L'edició de les visites virtuals El DIM 2020, a Catalunya, se centra 
en el moment excepcional global de confinament durant el qual la majoria de 
museus tenen les portes tancades. Així, aquests obren virtualment el seu fons per 
connectar amb la ciutadania. Finestres digitals que són segures per a les persones, 
accessibles i diverses. Una proposta global és el #MuseumQuizacasa, una edició 
especial del cèlebre concurs per participar des de casa, on podreu recórrer 
virtualment diversos museus catalans i resoldre preguntes de tots ells. Per participar 
podeu ferho a través de qualsevol dispositiu electrònic.  Des del Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona s'adapta el format d'enguany i es proposa 
un seguit activitats digitals, per promoure els valors del DIM i al mateix temps 
garantir la seguretat del públic i del personal, molt engrescadores com el viral 
#RepteArtaCasa, on el museu proposa recrear una obra de la seva colꞏlecció amb 
objectes quotidians a casa vostra. A més, avui es podrà participar a L'enigma del 
portal o com tornar cap a casa, un joc d'escape gratuït al voltant de la colꞏlecció del 
MAMT on endinsarse a les seves sales per tal de recopilar pistes que ajuden a 
desxifrar els enigmes per tornar a casa. Activitats per a tots els gustos A la capital 
del Baix Camp proposen fer un «tast virtual dels Museus de Reus», on a través 
d'una visita de 360° es podran conèixer espais com el Museu Salvador Vilaseca, el 
Museu d'Art i Història, el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus, el Refugi 
antiaeri de la Patacada o la Bòbila del Sugranyes. Cambrils celebra el Dia 
Internacional dels Museus amb la publicació al web del Museu d'Història de Cambrils 
del primer número del newsletter BocaOrella, el seu Butlletí. La presentació anirà a 
càrrec del seu director, Gerard Martí Estrada, a les 12.30h dins el programa 
Patrimoni colꞏlectiu a Ràdio Cambrils. L'Ajuntament de Falset ha volgut sumar-se 
amb una visita virtual al Castell de Falset-Museu Comarcal que pot seguir-se pel 
Teleservei de Falset i per les xarxes socials del Museu Comarcal (@castellfalset) a 
partir de les 10h i recorrerà les diferents sales de la seva exposició permanent. 
També es farà un sorteig de productes de marxandatge del Castell a partir d'un joc 
de preguntes i respostes. La solidaritat i el compromís veïnal amb el Museu 
Comarcal de la Conca de Barberà es tradueixen en una bonica iniciativa on una 
quarantena d'establiments i espais públics es converteixen en l'aparador del fons del 
museu. El Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí ha programat una nova 
visita guiada en directe de forma virtual a l'exposició Jugar amb foc a les 12h que es 
podrà seguir des del seu canal de YouTube. A les 18h es podrà participar en un 
taller per aprendre a fer sabó artesà, a càrrec de l'enginyera Mireia Vila, que 
s'emetrà des de les xarxes socials del museu. L'activitat del Museu de Valls també 



es traslladarà a les xarxes socials, on s'explicarà en breus. » DIARI DE 
TARRAGONA DILLUNS, 18 DE MAIG DE 2020 (p. 32) 
 
Redacció, “La ciutat de Tarragona celebra el Dia Internacional dels Museus més 
atípic avui dilluns. La pandèmia per coronavirus ha modificat les propostes dels 
diferents centres museístics i monumentals de la ciutat. L'Ajuntament de Tarragona 
procedirà a la reobertura del Passeig Arqueològic, el Fòrum de la Colònia i 
l'esplanada superior de l'Amfiteatre, mentre que el Museu d'Art Modern (MAMT) i el 
Museu Nacional Arqueològic (MNAT) ofereixen activitats telemàtiques. El regidor de 
Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo, ha comentat que «el 
visitant podrà estar segur que es compleixen tots els protocols de seguretat i 
sanitaris, així com d'aforament dels espais, segons indiquen les condicions de la 
Fase 1 en monuments i recintes històrics». L'entrada als tres espais monumentals 
de la ciutat serà gratuïta fins al pròxim dia 31 de maig. Els recintes obriran al públic 
entre dos quarts de nou del matí i dos quarts de tres de la tarda amb una ocupació 
màxima d'un terç de l'aforament per garantir la seguretat de les persones que hi 
accedeixin. Per la seva banda, el Museu d'Art Modern de la Diputació ofereix 
diverses propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. 
Així, sota el lema Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió, entre altres iniciatives 
el MNAT proposa acostar-se a les cases dels ciutadans el Tapís de Tarragona, de 
Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc d'escapisme i participar en 
els concursos Museum Quiz en què colꞏlaboren diversos museus catalans. Les 
activitats es poden consultar a la web https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-
internacionaldels-museus-2020. A causa de la COVID-19, l'edició del Dia 
Internacional dels Museus es fa a porta tancada però per a contrarestar aquesta 
mesura obren finestres digitals per tal de poder continuar oferint el patrimoni 
museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius mòbils. El Museu 
Nacional Arqueològic ofereix, entre altres opcions, l'activitat Finestres Obertes en 
Línia, al canal Youtube de patrimoni.gencat. A través d'una píndola audiovisual a 
càrrec de la directora del museu, Mònica Borrell, els participants descobriran 
l'exposició Tarraco/ MNAT en clau de gènere. Avui dilluns les visites virtuals es faran 
a les 17 hores i incidirà en la Necròpolis Paleocristiana, amb la participació de 
l'arqueòloga Ester Ramón, técnica del MNAT.  
Diari més 18/05/2020 (p. 06) 

Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra aquest 18 
de maig, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 
lema “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”, la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
col.leccions. En aquest context, el 18 de maig, el MAMT s’acosta a les cases de les 
ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre jugant amb activitats relacionades amb 
el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc 
d’escapisme; i participar des de casa als concursos Museum Quiz en què col.laboren 
diversos museus catalans. Trobareu totes aquestes activitats a la web 
https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-internacional-dels-museus-2020 
Any rere any, durant aquesta celebració, els museus es converteixen en els 
protagonistes i obren les seves portes per oferir activitats per sensibilitzar als seus 
visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat. 
Enguany, les institucions museístiques s’adapten a la situació d’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 i obren les finestres digitals per tal de poder continuar 
oferint el patrimoni museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius 
mòbils.” Redacció Tot Tarragona - 17/05/2020 - 10:06h 



Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra aquest 18 
de maig, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 
lema “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”, la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
col.leccions. En aquest context, el 18 de maig, el MAMT s’acosta a les cases de les 
ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre jugant amb activitats relacionades amb 
el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc 
d’escapisme; i participar des de casa als concursos Museum Quiz en què col.laboren 
diversos museus catalans. Trobareu totes aquestes activitats a la web 
https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-internacional-dels-museus-2020 
Any rere any, durant aquesta celebració, els museus es converteixen en els 
protagonistes i obren les seves portes per oferir activitats per sensibilitzar als seus 
visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat. 
Enguany, les institucions museístiques s’adapten a la situació d’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 i obren les finestres digitals per tal de poder continuar 
oferint el patrimoni museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius 
mòbils.”Ebredigital.cat, 16/05/2020, Digital, Local 

 
Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra aquest 18 
de maig, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 
lema “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”, la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
col.leccions. En aquest context, el 18 de maig, el MAMT s’acosta a les cases de les 
ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre jugant amb activitats relacionades amb 
el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc 
d’escapisme; i participar des de casa als concursos Museum Quiz en què col.laboren 
diversos museus catalans. Trobareu totes aquestes activitats a la web 
https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-internacional-dels-museus-2020 
Any rere any, durant aquesta celebració, els museus es converteixen en els 
protagonistes i obren les seves portes per oferir activitats per sensibilitzar als seus 
visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat. 
Enguany, les institucions museístiques s’adapten a la situació d’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 i obren les finestres digitals per tal de poder continuar 
oferint el patrimoni museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius 
mòbils.” Canal Ajuntament, 15/05/2020, Digital, Regional 
 
 
Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra aquest 18 
de maig, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 
lema “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”, la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
col.leccions. En aquest context, el 18 de maig, el MAMT s’acosta a les cases de les 
ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre jugant amb activitats relacionades amb 
el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc 
d’escapisme; i participar des de casa als concursos Museum Quiz en què col.laboren 



diversos museus catalans. Trobareu totes aquestes activitats a la web 
https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-internacional-dels-museus-2020 
Any rere any, durant aquesta celebració, els museus es converteixen en els 
protagonistes i obren les seves portes per oferir activitats per sensibilitzar als seus 
visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat. 
Enguany, les institucions museístiques s’adapten a la situació d’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 i obren les finestres digitals per tal de poder continuar 
oferint el patrimoni museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius 
mòbils.” Bonart, 15/05/2020, Digital, Arte 
 
Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra aquest 18 
de maig, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 
lema “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”, la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
col.leccions. En aquest context, el 18 de maig, el MAMT s’acosta a les cases de les 
ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre jugant amb activitats relacionades amb 
el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc 
d’escapisme; i participar des de casa als concursos Museum Quiz en què col.laboren 
diversos museus catalans. Trobareu totes aquestes activitats a la web 
https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-internacional-dels-museus-2020 
Any rere any, durant aquesta celebració, els museus es converteixen en els 
protagonistes i obren les seves portes per oferir activitats per sensibilitzar als seus 
visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat. 
Enguany, les institucions museístiques s’adapten a la situació d’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 i obren les finestres digitals per tal de poder continuar 
oferint el patrimoni museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius 
mòbils.” tarragona21.com, 15/05/2020, Digital, 
 
Redacció, “Amb motiu del Dia Internacional dels Museus que se celebra aquest 18 
de maig, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 
lema “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”, la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
col.leccions. En aquest context, el 18 de maig, el MAMT s’acosta a les cases de les 
ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre jugant amb activitats relacionades amb 
el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; desxifrar els enigmes del museu amb un joc 
d’escapisme; i participar des de casa als concursos Museum Quiz en què col.laboren 
diversos museus catalans. Trobareu totes aquestes activitats a la web 
https://www.dipta.cat/mamtpedagogic/dia-internacional-dels-museus-2020 
Any rere any, durant aquesta celebració, els museus es converteixen en els 
protagonistes i obren les seves portes per oferir activitats per sensibilitzar als seus 
visitants i a la població de la seva importància en el desenvolupament de la societat. 
Enguany, les institucions museístiques s’adapten a la situació d’alerta sanitària 
provocada per la COVID-19 i obren les finestres digitals per tal de poder continuar 
oferint el patrimoni museístic a través de la pantalla dels ordinadors o dispositius 
mòbils.” infocamp.cat, 15/05/2020, Digital 

Amb motiu del Dia internacional dels museus que se celebra el proper 18 de maig, el 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ofereix diverses 
propostes virtuals tant per gaudir en família com per a persones adultes. Sota el 



lema 'Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió', la celebració vol esdevenir un 
punt de trobada de les diferents perspectives que constitueixen les comunitats dels 
museus, emprant eines que permetin identificar i superar els prejudicis, no només en 
els objectes que exposen, sinó també en les històries que expliquen les seves 
colꞏleccions. En aquest context, des d'aquest dissabte i fins al dilluns, 18 de maig, el 
MAMT s'acosta a les cases de les ciutadanes i ciutadans i els proposa aprendre 
jugant amb activitats relacionades amb el Tapís de Tarragona, de Joan Miró; 
desxifrar els enigmes del museu amb un joc d'escapisme; i participar des de casa als 
concursos Museum Quiz en què colꞏlaboren diversos museus catalans. 
reusdigital.cat, 15/05/2020, Digital 

En el Dia Internacional dels Museus, hem conversat amb els responsables d'alguns 
dels equipaments de la ciutat. Amb el directe del Museu Bíblic, Andreu Muñoz; amb 
la coordinadora d'activitats dels Museu del Port, Mercè Toldrà, que celebren 20 
anys, i de les activitats del Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, 
Manel Margalef. També hem parlat de les previsions d'obertura dels equipaments.   
Tarragona Ràdio, 18/05/2020, Digital 

Carina Filella, «La paret acabada d’emblanquinar, entre la cuina i el bany, va ser una 
temptació indefugible. Enric Adserà Riba (Cabra del Camp, 1939) tenia aleshores 7 
anys i, aprofitant que la seva mare havia anat a l’hort, va agafar trossos de carbó 
que cremaven a la llar de foc, va obrir un llibre sobre la història d’Espanya que tenien 
a casa, “amb ilꞏlustracions molt realistes”, i en aquesta paret de dos metres i mig de 
llargada hi va dibuixar una enorme escena històrica. “Era una escena naval, de la 
batalla de Trafalgar, amb el comandant basc Churruca a la coberta, amb la cama 
sagnant dins d’una bota de farina”, recorda aquest artista amb un talent precoç. 
Quan la mare va entrar a casa, mig enlluernada pel sol, es va quedar astorada, i 
durant tot el dia va anar passant un munt de gent del poble per veure la gesta 
d’aquell noiet que ja havia donat mostres d’artista potencial. El sutge costa molt de 
desaparèixer i van haver de pintar la paret blanca diverses vegades. Adserà Riba 
recorda ara aquesta anècdota des de molt a prop del seu poble natal. L’artista –amb 
les seves capacitats tan primerenques no podia acabar de cap altra manera que 
abocat a l’art–, fa gairebé seixanta anys que viu a Holanda, a Amsterdam, però les 
primeres mesures de confinament per la covid-19 el van agafar a Barberà de la 
Conca –a només cinc quilòmetres del poble on va néixer, Cabra del Camp–. Havia 
retornat a Catalunya perquè aquest abril havia d’exposar al Museu Comarcal de la 
Conca de Barberà, però el muntatge, que s’havia d’inaugurar durant la Setmana 
Medieval de Montblanc, s’ha hagut de suspendre, com tants d’altres, per 
l’emergència sanitària. “L’any que ve recuperarem l’exposició”, diu resignat. Des de 
fa quatre anys, a la Conca de Barberà ja es pot veure de forma permanent una obra 
seva: La màgia de les ombres. Es tracta d’una instalꞏlació de 120x80 centímetres, 
que consta de quatre planxes d’acer inoxidable tallat amb làser i que modelen motius 
dedicats al blat, la vinya, l’olivera i l’hort, com a expressió de les quatre estacions de 
l’any. Un dels atractius de la instalꞏlació –penjada en una de les parets del Museu de 
la vida Rural de l’Espluga de Francolí– són les ombres que es projecten a la paret a 
través dels motius perforats a l’acer, i que van canviant segons l’hora del dia i el dia 
de l’any. Com que un dels trets que caracteritzen el treball d’Adserà Riba és l’ús de 
material reciclat per crear les seves obres, i com que les peces d’acer que van 
sobrar d’aquella instalꞏlació no es podien llençar a les escombraries, Enric Adserà 
les ha convertit també en art: ha creat una nova instalꞏlació, en aquest cas musical, 
que està previst que s’instalꞏli al setembre al Museu de la Vida Rural de l’Espluga. 
“Serà una mena de carilló, i la gent hi podrà fer música”, explica. A punt de complir 
els 80 anys, no ha parat mai d’experimentar. Adserà ha treballat en diversos tipus 
d’expressions artístiques, tot i que ha estat la seva peculiar tècnica del gravat la que 



li ha comportat un major reconeixement internacional. “Molts cops em pregunten 
com ho he fet, quines tècniques he emprat, i són unes tècniques pròpies. Amb les 
obres amb pastel també passa el mateix, empro unes tècniques que es 
desconeixen”, explica aquest artista que, malgrat que ha fet de l’abstracció i 
l’experimentació el seu segell particular, mai no ha abandonat del tot el treball 
figuratiu: “Una de les coses que admiro de Picasso és que sempre va fer el que va 
voler i, quan es va submergir en el cubisme, també feia retrats figuratius.” Mai no ha 
deixat de dibuixar i pintar al natural. Llaunes, cartrons, fustes i caixes desgastades i 
tot tipus de material passen a formar part de les seves obres. “Ho guardo tot, i tinc el 
taller ple de material de reciclatge, perquè contínuament he volgut experimentar”, 
confessa. La seva primera sèrie de gravats –Composicions geomètriques– data del 
1970 i jugava amb les formes cilíndriques dels bidons. A poc a poc, i amb aquest 
caràcter inquiet d’experimentació constant, Adserà Riba va dur a terme projectes 
gràfics monumentals, plafons murals i grans construccions espacials, com ara el 
titulat Cubi, una instalꞏlació formada per vint cubs gravats de 60 centímetres 
cadascun, fets amb la tècnica de les composicions cromàtiques oxidades. Aquesta 
obra la va presentar el 1988 a la Biennal d’Art Gràfic Holandès, al Museu de Laren. 
Encara ara, Adserà Riba pren part en la biennal de dibuix que munta el Cercle de 
Dibuixants d’Holanda, a la Haia. Fa dos anys, en aquesta biennal hi va presentar uns 
gravats en 3D, Biombo, en què recreava figures de catalans com ara els músics Pau 
Casals i Jordi Savall. Una altra de les seves obres més reconegudes en l’àmbit 
internacional és la sèrie Les parets dels meus tallers, que el 1996 es va exposar a 
Nova York i que va servir per consolidar el seu renom internacional. Va marxar a 
Holanda per amor, en els anys seixanta, un temps després que durant a una gira de 
concerts que feia amb el cor Orfeo Laudate –Adserà Riba també s’havia dedicat al 
cant– conegués qui seria la seva dona, l’holandesa Korrie de Boer. Es van casar el 
1963, i a l’estudi que va muntar a Amsterdam hi va instalꞏlar una premsa de gravat. 
“Això marca el començament d’intenses experimentacions en impressió, que el 
conduiran inevitablement cap a l’abstracció”, diu Ad van der Blom, un crític d’art 
holandès autor d’una monografia sobre l’artista. A començament dels setanta, 
Adserà va abandonar la feina de publicitat en què treballava des de feia anys per 
dedicar-se plenament a l’art. Es van canviar de casa, “que aviat es transformaria en 
un centre d’activitat artística i socioculural”, indica el crític d’art. Adserà es va 
introduir plenament en els cercles artístics d’aquell país, i els crítics d’art el van 
qualificar aviat com “un dels artistes gràfics més impressionants” del nostre temps. 
MARTINELL I BUSQUETS Els lligams amb la terra natal no els ha perdut mai. A 
Barberà de la Conca, és on té el seu recer i el seu taller quan torna a Catalunya. 
Aquí acabarà de passar els dies de confinament i quan pugui se’n tornarà cap a 
Holanda, però sempre l’acompanya el record dels que van ser els seus dos grans 
mestres catalans: l’arquitecte Cèsar Martinell i l’escultor Josep Busquets. A tots dos 
els va conèixer quan encara era petit. De fet, poc després que Adserà pintés aquella 
paret immaculada de casa amb un tros de carbó del foc, el seu pare va decidir 
portar-lo en un llarg viatge en carro i mula fins a Valls, on vivia Martinell: “Cèsar 
Martinell era molt amic del meu pare, i mons pares, que eren pagesos, valoraven 
molt els dibuixos que feia, per això van voler portar-me a veure a Martinell, perquè ell 
valorés si tenia talent; li vaig ensenyar els meus dibuixos fets amb els carbons del 
foc i va quedat astorat”, explica. L’Adserà de 9 anys es va quedar unes setmanes 
amb ell: “I vaig rebre de Martinell les primeres lliçons d’espai i de perspectiva, 
d’història de l’art...”, explica l’artista. Tres anys després, el seu camí es va creuar 
amb el de l’escultor Busquets: “Era pacient del meu oncle metge i també el vaig anar 
a veure a Valls”, on treballava en la reconstrucció del gran altar major de l’església 
de Sant Joan. Busquets, en veure els treballs artístics d’Adserà, el va acollir de 
forma desinteressada com a alumne, i li va ensenyar a dibuixar i a modelar. Adserà 
recorda l’advertència que li va fer Busquets: “Si vols ser artista prepara’t per passar 
gana.” Per sort, no s’ha complert, i Adserà ha pogut viure de la seva obra artística. 



Malgrat el seu allunyament de Catalunya, el seu nom és ben present al país, 
sobretot al seu Camp de Tarragona. L’hivern del 2011, el Museu d’Art Modern de 
la Diputació de Tarragona, el Museu de Valls i el Tinglado 1 del moll de Costa de 
Tarragona van oferir tres exposicions simultànies de l’artista catalanoholandès, amb 
les seves obres més representatives. És l’homenatge més gran que li ha fet fins ara 
el seu territori. A més, l’any passat, Adserà Riba va dur a terme la monumental obra, 
de 5x4,5 m, Oda al Passat, per commemorar el 125è aniversari de la Cooperativa 
Agrícola de Barberà. Com que no para mai, Adserà ha continuat treballant des del 
seu taller de Barberà de la Conca durant aquests dies de confinament. En els anys 
vuitanta, va colꞏlaborar amb el diari holandès NRC Handelsblad, en què va publicar 
una sèrie de dibuixos relacionats amb la política internacional. I ara, des del seu 
recer de la Conca, ha volgut que La República publiqui el dibuix que ha fet relacionat 
amb la covid-19, amb la voluntat que aviat se’n trobi un tractament eficaç. El poden 
veure en aquesta mateixa plana, acompanyant l’article que ha escrit el mateix 
artista.” elpunt.cat, 29/05/2020, Digital, 

El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (www.dipta.cat/mamt) reprèn 
l’activitat progressivament després del confinament per la Covid-19. Ahir dijous va 
presentar el contingut de la nova exposició temporal: ‘De mites i herois’, de Marc 
Quintana, una mostra pictòrica que de moment només es podrà gaudir en format 
virtual, a través d’un vídeo que ja s’ha començat a difondre a Facebook, Instagram  
TV, Youtube i les webs del MAMT i de la Diputació. Aquesta exposició es podrà 
visitar físicament a partir del 9 de juliol, data de reobertura del museu, en què també 
s’obrirà al públic una altra exposició: ‘Resistències vora el mar’, de Ro Caminal, 
guanyadora d’un accèssit del darrer Premi Julio Antonio d’escultura. L’audiovisual 
sobre l’exposició ‘De mites i herois’ acosta l’espectador a part de les obres de Marc  
Quintana, acompanyades de comentaris davant la càmera per part del mateix autor i 
del crític d’art Manuel Allué, autor del text del catàleg de la mostra. Quintana 
(Tarragona, 1975) ha exposat la seva obra en diferents ciutats (Reus, Barcelona,  
Madrid, Santiago de Compostelꞏla o la Corunya), i per primera vegada ho fa al 
MAMT. És per això que moltes de les pintures que ara hi presenta incorporen  
referències tarragonines. En l’actualitat, l’artista viu i treballa a Calafell.  
La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a adaptar la programació cultural del museu 
per tal de garantir la seguretat del públic d’aquest espai. «Hem optat per transformar 
la proposta de Marc Quintana en una experiència en línia, que més endavant ja 
podrem gaudir presencialment. Teníem molt clar que, en un format o en un altre, la 
cultura ha de continuar: és un dels pilars bàsics de l’estat del benestar», va 
assenyalar la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, a l’inici del 
vídeo amb motiu de la ipresentació virtual de la mostra. Aquesta inauguració virtual 
ha comptat, així mateix, amb la participació del director del MAMT, Manel Margalef. 
La mostra de Quintana es podrà visitar presencialment del 9 de juliol al vespre, data 
de l’obertura al públic del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, fins al 6 
de setembre, en  paralꞏlel a la mostra de Caminal. 
DIARI DE TARRAGONA DIVENDRES, 12 DE JUNY DE 2020 (p.42) 
  
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona presenta l’exposició 
‘De mites a herois’, de forma virtual mentre espera la reobertura física el 9 de juliol. 
El document audiovisual acosta l’espectador a bona part de les obres de l’exposició, 
acompanyades de comentaris davant la càmera del mateix autor  
La desescalada segueix avançant i les institucions i administracions continuen fent 
passes per tornar a la normalitat, o millor dit, a la ‘nova normalitat’, amb la posada en 
marxa d’aquelles activitats i esdeveniments que van quedar aturats a causa del 
coronavirus. El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, per exemple, ha 
presentat aquest dijous el contingut de la nova exposició temporal ‘De mites i herois’, 
de Marc Quintana. Es tracta d’una mostra de pintures que de moment, per causes 



de seguretat, només es podrà veure en format virtual a través d’un vídeo que ja s’ha 
començat a difondre a les xarxes socials i els portals webs del Museu d’Art Modern 
de Tarragona i la Diputació. El document audiovisual acosta l’espectador a bona part 
de les obres de l’exposició, acompanyades de comentaris davant la càmera del 
mateix autor, Marc Quintana, i del crític d’art, Manuel Allué, autor del text del catàleg 
de la mostra. Quintana és la primera vegada que exposa la seva obra a casa seva –
és nascut a Tarragona-, després d’haver-ho fet a diferents ciutats del país com 
Barcelona i Reus, i també de l’Estat espanyol com Madrid, Corunya o Santiago de 
Compostelꞏla. Quintana, que actualment resideix i treballa a Calafell, ha explicat en 
la presentació de l’exposició de que tracta la seva obra i el que intenta transmetre al 
públic. Tot, partint d’una idea molt personal sobre la societat actual. L’autor tarragoní 
també ha remarcat que treballa amb l’objectiu d’implementar una mena de 
“dramatisme accentuat per acompanyar al concepte de la obra”. L’exposició es 
podrà visitar físicament a partir del 9 de juliol, moment en el qual es durà a terme la 
reobertura del museu amb totes les mesures de seguretat i prevenció per evitar el 
contagi de la Covid-19. Llavors, també s’inaugurarà una altra exposició que té per 
nom ‘Resistències vora el mar’, de Ro Caminal. L’autora va guanyar un accèssit del 
darrer Premi Julio Antonio d’Escultura. Les dues exposicions romandran obertes fins 
al 6 de setembre. 
Altafulla ràdio 11/06/2020 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(www.dipta.cat/mamt) reprèn l’activitat progressivament després del confinament per 
la Covid-19. Aquest dijous, ha presentat el contingut de la nova exposició temporal: 
‘De mites i herois’, de Marc Quintana, una mostra pictòrica que de moment només 
es podrà gaudir en format virtual, a través d’un vídeo que ja s’ha començat a 
difondre a Facebook, Instagram TV, Youtube i les webs del MAMT i de la Diputació. 
Aquesta exposició es podrà visitar físicament a partir del 9 de juliol, data de 
reobertura del museu, en què també s’obrirà al públic una altra exposició: 
‘Resistències vora el mar’, de Ro Caminal, guanyadora d’un accèssit del darrer 
Premi Julio Antonio d’escultura.El document audiovisual sobre l’exposició ‘De mites i 
herois’ acosta l’espectador a part de les obres de Marc Quintana, acompanyades de 
comentaris davant la càmera per part del mateix autor i del crític d’art Manuel Allué, 
autor del text del catàleg de la mostra. Quintana (Tarragona, 1975) ha exposat la 
seva obra en diferents ciutats (Reus, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostelꞏla o 
la Corunya), i per primera vegada ho fa al MAMT. És per això que moltes de les 
pintures que ara hi presenta incorporen referències tarragonines. En l’actualitat, 
l’artista viu i treballa a Calafell.La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a adaptar la 
programació cultural del museu per tal de garantir la seguretat del públic d’aquest 
espai. “Hem optat per transformar la proposta de Marc Quintana en una experiència 
en línia, que més endavant ja podrem gaudir presencialment. Teníem molt clar que, 
en un format o en un altre, la cultura ha de continuar: és un dels pilars bàsics de 
l’estat del benestar”, ha assenyalat la presidenta de la Diputació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, a l’inici del vídeo amb motiu de la ipresentació virtual de la mostra. 
Aquesta inauguració virtual ha comptat, així mateix, amb la participació del director 
del MAMT, Manel Margalef.L’exposició de Marc Quintana es podrà visitar 
presencialment del 9 de juliol al vespre, data de l’obertura al públic del MAMT, fins al 
6 de setembre, en paralꞏlel a la mostra de Ro Caminal. Bonart, 11/06/2020, Digital, 
Arte 

 

 



Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(www.dipta.cat/mamt) reprèn l’activitat progressivament després del confinament per 
la Covid-19. Aquest dijous, ha presentat el contingut de la nova exposició temporal: 
‘De mites i herois’, de Marc Quintana, una mostra pictòrica que de moment només 
es podrà gaudir en format virtual, a través d’un vídeo que ja s’ha començat a 
difondre a Facebook, Instagram TV, Youtube i les webs del MAMT i de la Diputació. 
Aquesta exposició es podrà visitar físicament a partir del 9 de juliol, data de 
reobertura del museu, en què també s’obrirà al públic una altra exposició: 
‘Resistències vora el mar’, de Ro Caminal, guanyadora d’un accèssit del darrer 
Premi Julio Antonio d’escultura.El document audiovisual sobre l’exposició ‘De mites i 
herois’ acosta l’espectador a part de les obres de Marc Quintana, acompanyades de 
comentaris davant la càmera per part del mateix autor i del crític d’art Manuel Allué, 
autor del text del catàleg de la mostra. Quintana (Tarragona, 1975) ha exposat la 
seva obra en diferents ciutats (Reus, Barcelona, Madrid, Santiago de Compostelꞏla o 
la Corunya), i per primera vegada ho fa al MAMT. És per això que moltes de les 
pintures que ara hi presenta incorporen referències tarragonines. En l’actualitat, 
l’artista viu i treballa a Calafell.La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a adaptar la 
programació cultural del museu per tal de garantir la seguretat del públic d’aquest 
espai. “Hem optat per transformar la proposta de Marc Quintana en una experiència 
en línia, que més endavant ja podrem gaudir presencialment. Teníem molt clar que, 
en un format o en un altre, la cultura ha de continuar: és un dels pilars bàsics de 
l’estat del benestar”, ha assenyalat la presidenta de la Diputació de Tarragona, 
Noemí Llauradó, a l’inici del vídeo amb motiu de la ipresentació virtual de la mostra. 
Aquesta inauguració virtual ha comptat, així mateix, amb la participació del director 
del MAMT, Manel Margalef.L’exposició de Marc Quintana es podrà visitar 
presencialment del 9 de juliol al vespre, data de l’obertura al públic del MAMT, fins al 
6 de setembre, en paralꞏlel a la mostra de Ro Caminal. “ Notícies TGN, 11/06/2020, 
Digital, Regional 

Redacció, “L'Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del Departament 
de Cultura, ha presentat Recuperart-19, una proposta per al colꞏlectiu sanitari 
basada en l’ús dels museus com a entorns de reflexió i millora el benestar emocional 
per tal d'afrontar les conseqüències de la crisi sanitària sense precedents generada 
per la COVID-19, que ha afecta múltiples colꞏlectius. La pandèmia ha deixat 
empremta en els professionals sanitaris, la salut emocional dels quals ha quedat 
afectada, en menor o major grau, i amb seqüeles difícils de preveure si no s’actua 
efectivament. Es tracta d’una iniciativa, pionera a nivell internacional, plantejada 
tenint en compte les característiques particulars del colꞏlectiu sanitari pel que fa a 
l’autopercepció de salut i necessitat d’autocura. Així, el programa busca 
complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal.La 
participació a Recuperart-19 serà completament anònima, gratuita i de fàcil accés ja 
que des de l’inici del programa hi participen museus de totes les regions sanitàries 
de Catalunya. En aquest sentit, en un primer desplegament hi participen 16 museus 
de totes les regions sanitàries i està previst que aquest nombre de centres 
s’incrementi un cop avaluada la primera fase.El programa està concebut per 
realitzar-se de forma individual i autònoma i se centra en la prevenció i gestió de 
possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus manifestacions d'estrès 
posttraumàtic associats a la seva activitat professional durant la crisi del nou 
coronavirus. Per participar-hi només caldrà que els professionals sanitaris s’acreditin 
mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels museus participants, que 
els hi oferiran l’entrada gratuita. Tot seguit se’ls hi proporcionarà un quadern 
especialment elaborat per l’activitat i una fitxa amb una relació d’obres del museu 
sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta serà la guia per seguir 
l’activitat, que serà autoguiada, i detalla instruccions i pautes per al participant. La 



proposta d’activitats se centra en exercicis d’atenció plena, concentració, 
focalització, associació cognitiva, creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. L’activitat 
podrà realitzar-se als museus participants a partir de la primera setmana de 
juliol.Des del punt de vista clínic ha estat dissenyat pel Servei i Grup de recerca de 
psiquiatria, salut mental i addiccions del Campus Vall d’Hebron, encapçalat pel Dr. 
Josep Antoni Ramos-Quiroga, un dels dos directors del programa juntament amb 
Guillem d’Efak Fullana Ferré, coordinador de l’Estratègia d’Arts en Salut de l’ICS. 
Ramos-Quiroga ha subratllat que “Entenem el museu com un espai terapèutic, 
comunitari i integrador, i aquesta activitat busca activar recursos personals per 
afavorir efectes positius en l'estat anímic”.Precisament el programa Recuperart-19 
s’emmarca en un marc estratègic de l’organització que explora les aplicacions de les 
arts a l’àmbit de la salut al fil de l’afirmació de la pròpia Organització Mundial de la 
Salut (OMS) que, després de revisar-ne l’evidència, conclou que “les arts poden 
jugar un paper important en la prevenció i el tractament de la malaltia, la promoció 
de la salut durant tot el cicle vital de les persones”.De fet, Vall d’Hebron i l’MNAC ja 
van signar al febrer del 2019 un acord de colꞏlaboració que va concretar-se en una 
intervenció, dirigida pel propi Dr. Ramos-Quiroga, centrada en dones amb trastorn 
per estrès posttraumàtic, d’origen cultural divers (immigrants o refugiades) i en 
situació de vulnerabilitat social. L’acció va combinar noves estratègies didàctiques 
del Museu Nacional i els principis d’intervenció terapèutica pel suport emocional a 
situacions de fragilitat de la dona establertes per l’equip de Psiquiatria de Vall 
d’Hebron.En el cas de Recuperat-19 però, els destinataris de la intervenció seran els 
propis professionals sanitaris, un dels elements innovadors del projecte i que el situa 
a l’avantguarda de la disciplina internacionalment coneguda com Arts in Health. De 
fet, un objectiu secundari del projecte és avaluar integralment els resultats de la 
intervenció “per tal d’ampliar la base d’evidència de les estratègies Arts en Salut” 
segons ha explicat el coordinador de l’estratègia d’Arts en Salut de l’ICS, Guillem 
d’Efak.Per la seva banda, Josep Maria Argimon, director de l’ICS, ha volgut ressaltar 
que la creació d’aquest projecte que  “complementa les accions que ja tenim 
engegades a la institució per ajudar a millorar la salut emocional dels professionals 
sanitaris”. El lideratge de l’ICS en  projectes Arts en Salut es ratifica dins l’estructura 
de l’organització en un programa assistencial d’expertesa  (PADEICS). Amb aquesta 
acció, professionals de diferents disciplines i àmbits territorials posen en comú el seu 
coneixement per impulsar projectes transversals i comuns d’arts en salut.Un 
exemple ja en fase de disseny, juntament amb l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i el Departament de Cultura, és el disseny de tres projectes pilot d’arts en 
salut centrats, en aquest cas en l’àmbit de l’atenció primària. Conjuntament amb els 
centres d’atenció primària de Figueres, Cerdanyola del Vallès i Cardedeu i els 
museus de l’Empordà, d’Art de Cerdanyola i Tomàs Balvey de Cardedeu, 
respectivament, aborden diferents objectius de salut des de l’àmbit 
comunitari. Durant l’acte, la consellera del Departament Cultura, Mariàngela 
Vilallonga, ha valorat molt positivament la iniciativa i ha destacat el paper guaridor de 
la cultura i el potencial dels museus catalans per millorar la salut i el benestar de la 
població. “En aquests temps d’incertesa, la cultura ens dona la força que 
necessitem. Els museus catalans són espais segurs i saludables, llocs d’acollida per 
a tota la ciutadania. Amb aquesta mesura, en què tornem a colꞏlaborar amb el 
Departament de Salut, es vol ajudar les persones que es troben amb dificultats, per 
curar el seu esperit i la seva ment. Volem ajudar totes les persones que han salvat 
vides durant el confinament. La cultura es posa en primera línia per salvar els qui 
han estat en primera línia per salvar vides. Durant setmanes hem vist la cultura a 
través de pantalles. Ara en podem tornar a gaudir en persona, en viu, en primera 
persona, i els museus són llocs molt segurs, faig una crida a tothom perquè hi 
vagi”.La consellera Alba Vergés ha destacat l’aposta clara per la sinergia entre Salut 
i Cultura:  “Amb les arts podem fer grans coses”. I també ha incidit en la necessitat 
de “cuidar les persones que han tingut cura de nosaltres i que n’han de seguir 



tenint”. “La gestió emocional ara és clau per a tot el personal sanitari, el projecte ens 
apropa a la societat, té cura dels professionals i ens ajuda a colꞏlaborar amb ells”. 
Recuperart-19 també “és un projecte de benestar emocional que ens ajuda a trencar 
amb l’estigma dels problemes de salut mental”, ha afegit Vergés.”  gencat.cat, 
22/06/2020, Digital, Cultura 

 

Redacció, El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona participa al 
Recuperart, un programa pioner per millorar, a través de l'art, la salut emocional dels 
sanitaris arran de la Covid-19 «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, 
combatre l'ansietat, la depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el 
colꞏlectiu de professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la 
colꞏlaboració del Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres 
d'art d'arreu de Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats 
en aquests espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat 
professional durant la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que 
s'iniciarà a partir de la primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que 
desitgin participar-hi només caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació 
professional a qualsevol dels museus participants, que els hi oferiran l’entrada 
gratuïta. Tot seguit, se’ls proporcionarà un quadern especialment elaborat per a 
l’activitat i una fitxa amb una relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la 
intervenció. Aquesta llibreta els servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La 
proposta d’activitats se centra en exercicis d’atenció plena, concentració, 
focalització, associació cognitiva, creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa 
Recuperart se centra en la prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, 
depressió o fins i tot lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris 
associades a la seva activitat professional durant la crisi del nou coronavirus, segons 
ha assenyalat la Generalitat durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala 
internacional. Recuperart busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i 
emocional que ofereix l’ICS mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de 
l’àmbit assistencial formal. Els 16 museus que hi participen pertanyen a totes les 
regions sanitàries (Museu de l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; 
Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
Barcelona; Museu de L'Hospitalet de Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; 
Museu de Tortosa: Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal 
de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; 
Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació 
de Tarragona; Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de 
Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; Museu de Sitges). Està previst que la xifra de 
centres participants s’incrementi més endavant. Canal Ajuntament, 25/06/2020 

Redacció, « «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la 
depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de 
Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests 
espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant 
la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 
és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la 
primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només 
caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels 
museus participants, que els hi oferiran l’entrada gratuïta. Tot seguit, se’ls 



proporcionarà un quadern especialment elaborat per a l’activitat i una fitxa amb una 
relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta els 
servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La proposta d’activitats se centra 
en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, 
creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa Recuperart se centra en la 
prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus 
manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris associades a la seva activitat 
professional durant la crisi del nou coronavirus, segons ha assenyalat la Generalitat 
durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala internacional. Recuperart 
busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal. Els 16 
museus que hi participen pertanyen a totes les regions sanitàries (Museu de 
l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; Museu de Tortosa: Històric i arqueològic 
de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri 
d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona; Museu de la Pell 
d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; 
Museu de Sitges). Està previst que la xifra de centres participants s’incrementi més 
endavant ». La Guia de Reus, 25/06/2020 

Redacció, « L'Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del Departament 
de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de Catalunya, ha 
creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests espais adreçades al 
colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant la crisi del 
coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) és un 
dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la primera 
setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només caldrà 
que s'acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels museus 
participants, que els hi oferiran l'entrada gratuïta.” DIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 25 DE JUNY DE 2020 (p. 16) 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona és un dels centres 
que participa en el programa Recuperart, creat per l'Institut Català de la Salut (ICS), 
amb la colꞏlaboració del Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i 
centres d'art d'arreu de Catalunya i que s'iniciarà a partir de la primera setmana de 
juliol. L'objectiu del programa és l'ús de l'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, 
combatre l'ansietat, la depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el 
colꞏlectiu de sanitaris. Els professionals que desitgin participar-hi només caldrà que 
s'acreditin mostrant la seva identificació a qualsevol dels museus participants, que 
els hi oferiran l'entrada gratuïta. La proposta se centra en exercicis d'atenció plena, 
concentració, focalització, associació cognitiva, creativitat, escriptura, dibuix i 
reflexió”. Diari més  25/06/2020 (p. 04) 

 
Redacció, «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la 
depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de 
Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests 
espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant 
la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 
és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la 



primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només 
caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels 
museus participants, que els hi oferiran l’entrada gratuïta. Tot seguit, se’ls 
proporcionarà un quadern especialment elaborat per a l’activitat i una fitxa amb una 
relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta els 
servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La proposta d’activitats se centra 
en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, 
creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa Recuperart se centra en la 
prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus 
manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris associades a la seva activitat 
professional durant la crisi del nou coronavirus, segons ha assenyalat la Generalitat 
durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala internacional. Recuperart 
busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal. Els 16 
museus que hi participen pertanyen a totes les regions sanitàries (Museu de 
l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; Museu de Tortosa: Històric i arqueològic 
de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri 
d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona; Museu de la Pell 
d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; 
Museu de Sitges). Està previst que la xifra de centres participants s’incrementi més 
endavant. » La Ciutat, 24/06/2020, Digital 
 
 
Redacció, «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la 
depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de 
Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests 
espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant 
la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 
és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la 
primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només 
caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels 
museus participants, que els hi oferiran l’entrada gratuïta. Tot seguit, se’ls 
proporcionarà un quadern especialment elaborat per a l’activitat i una fitxa amb una 
relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta els 
servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La proposta d’activitats se centra 
en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, 
creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa Recuperart se centra en la 
prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus 
manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris associades a la seva activitat 
professional durant la crisi del nou coronavirus, segons ha assenyalat la Generalitat 
durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala internacional. Recuperart 
busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal. Els 16 
museus que hi participen pertanyen a totes les regions sanitàries (Museu de 
l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; Museu de Tortosa: Històric i arqueològic 
de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri 
d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona; Museu de la Pell 



d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; 
Museu de Sitges). Està previst que la xifra de centres participants s’incrementi més 
endavant. » reusdigital.cat, 24/06/2020, Digital 
 
 
Redacció, « «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la 
depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de 
Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests 
espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant 
la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 
és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la 
primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només 
caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels 
museus participants, que els hi oferiran l’entrada gratuïta. Tot seguit, se’ls 
proporcionarà un quadern especialment elaborat per a l’activitat i una fitxa amb una 
relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta els 
servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La proposta d’activitats se centra 
en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, 
creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa Recuperart se centra en la 
prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus 
manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris associades a la seva activitat 
professional durant la crisi del nou coronavirus, segons ha assenyalat la Generalitat 
durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala internacional. Recuperart 
busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal. Els 16 
museus que hi participen pertanyen a totes les regions sanitàries (Museu de 
l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; Museu de Tortosa: Històric i arqueològic 
de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri 
d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona; Museu de la Pell 
d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; 
Museu de Sitges). Està previst que la xifra de centres participants s’incrementi més 
endavant. » tarragona21.com, 24/06/2020, Digital 
 
 
Redacció, «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la 
depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de 
Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests 
espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant 
la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 
és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la 
primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només 
caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels 
museus participants, que els hi oferiran l’entrada gratuïta. Tot seguit, se’ls 
proporcionarà un quadern especialment elaborat per a l’activitat i una fitxa amb una 
relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta els 
servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La proposta d’activitats se centra 
en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, 
creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa Recuperart se centra en la 



prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus 
manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris associades a la seva activitat 
professional durant la crisi del nou coronavirus, segons ha assenyalat la Generalitat 
durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala internacional. Recuperart 
busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal. Els 16 
museus que hi participen pertanyen a totes les regions sanitàries (Museu de 
l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; Museu de Tortosa: Històric i arqueològic 
de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri 
d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona; Museu de la Pell 
d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; 
Museu de Sitges). Està previst que la xifra de centres participants s’incrementi més 
endavant. » infocamp.cat, 24/06/2020, Digital, 
 
 
Redacció, “Semàfor verd per a Manel Margalef, Director del MAMT 
El Museu d'Art Modern de Tarragona engega la iniciativa 'Recuperart', impulsada per 
l'Institut Català de la Salut, destinada als sanitaris que han estat lluitant els últims 
mesos contra la Covid-19. El programa pretén «millorar l'estat anímic, combatre 
l'ansietat, la depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals». tarragonadigital.com, 26/06/2020, Digital 
 
 
Redacció, «L'art com a vehicle per millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la 
depressió i lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris. L’Institut Català de la Salut (ICS), amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat i de 16 museus i centres d'art d'arreu de 
Catalunya, ha creat el programa Recuperart, que proposa activitats en aquests 
espais adreçades al colꞏlectiu que desenvolupa la seva activitat professional durant 
la crisi del coronavirus. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) 
és un dels centres que participa en aquesta iniciativa, que s'iniciarà a partir de la 
primera setmana de juliol. Els professionals sanitaris que desitgin participar-hi només 
caldrà que s’acreditin mostrant la seva identificació professional a qualsevol dels 
museus participants, que els hi oferiran l’entrada gratuïta. Tot seguit, se’ls 
proporcionarà un quadern especialment elaborat per a l’activitat i una fitxa amb una 
relació d’obres del museu sobre les quals pivotarà la intervenció. Aquesta llibreta els 
servirà per seguir l’activitat, que serà autoguiada. La proposta d’activitats se centra 
en exercicis d’atenció plena, concentració, focalització, associació cognitiva, 
creativitat, escriptura, dibuix i reflexió. El programa Recuperart se centra en la 
prevenció i gestió de possibles quadres d’ansietat, depressió o fins i tot lleus 
manifestacions d'estrès posttraumàtic dels sanitaris associades a la seva activitat 
professional durant la crisi del nou coronavirus, segons ha assenyalat la Generalitat 
durant la presentació de la iniciativa, pionera a escala internacional. Recuperart 
busca complementar l’actual oferta de suport psicològic i emocional que ofereix l’ICS 
mitjançant una activitat de tipus comunitari fora de l’àmbit assistencial formal. Els 16 
museus que hi participen pertanyen a totes les regions sanitàries (Museu de 
l'Empordà, Figueres; Museu d'Art de Cerdanyola; Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu; Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona; Museu de L'Hospitalet de 
Llobregat; Museu Pau Casals, el Vendrell; Museu de Tortosa: Històric i arqueològic 
de les Terres de l'Ebre; Museu Episcopal de Vic; Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal; Centre d'Art La Panera, Lleida; Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Esterri 
d’Àneu; Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona; Museu de la Pell 



d'Igualada i Comarcal de l'Anoia; Museu d'Art de Girona; Museu de la Garrotxa, Olot; 
Museu de Sitges). Està previst que la xifra de centres participants s’incrementi més 
endavant. » Setmanari l'Ebre, 25/06/2020, Digital 
 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona programa un 
seguit d'activitats per als sanitaris que hagin estat treballant, en els darrers mesos, 
en la lluita contra la Covid-19. La iniciativa, que porta el nom de 'Recuperart', pretén 
millorar la salut emocional dels professionals de la salut a través de l'art.La iniciativa 
ha estat creada per l'Institut Català de la Salut, i amb la colꞏlaboració del 
Departament de Cultura de la Generalitat s'han programat activitats en 16 museus 
i centres d'art d'arreu del país. El programa es presenta com una via d'escapament a 
través de l'art, eina per «millorar l'estat anímic, combatre l'ansietat, la depressió i 
lleus manifestacions d'estrès posttraumàtic en el colꞏlectiu de professionals 
sanitaris.” tarragonadigital.com, 25/06/2020, Digital 

Redacció, “El cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Josep Antoni Ramos-Quiroga, ha explicat que és una iniciativa que promou el 
benestar i busca "empoderar els professionals de la salut que durant aquest temps 
ha patit una situació emocionalment molt intensa". Recuperart-19 busca activar 
recursos personals per afavorir efectes positius en l'estat anímic en el colꞏlectiu de 
professionals sanitaris amb l’objectiu de combatre l'ansietat, la depressió i les 
manifestacions lleus d'estrès posttraumàtic. Ramos-Quiroga destaca que l'objectiu 
és que d'una forma espontània els professionals sanitaris s'apropin a un dels 16 
museus inscrits i que a partir d'una sèries d'obres d'art seleccionades prèviament, a 
través d'una llibreta i un llibre puguin fer un camí al llarg del museu per aprofundir 
amb tècniques de respiració, de control de les emocions i que puguin expressar els 
sentiments amb accions que es proposen. D'aquesta manera, s'aposta perquè 
"trobin un espai de tranquilꞏlitat amb tècniques seleccionades amb un grup d'experts 
que hi ha a la Vall d'Hebron". El quadern que s'entregarà als sanitaris indicarà als 
visitants que es passegin pel museu i busquin i observin les diferents peces que els 
hi proposen. N'han d'escollir una que els acompanyarà durant tota l'activitat. Quan 
n'hagin triat una, hauran de situar-se davant l'obra i observar-la i escriure les 
emocions que li genera, pensar en quina cançó li recorda o fins i tot dibuixar-la, entre 
altres accions. La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha manifestat que 
aquesta és una iniciativa per ajudar a totes les persones que han salvat vides durant 
el confinament i que "ho han donat tot". Vilallonga ha ressaltat que aquesta iniciativa 
d'avantguarda és important "perquè la cultura està a primera línia per ajudar a salvar 
a tots aquells que han estat a primera línia per salvar les nostres vides".  Els 16 
museus que participen de la iniciativa són el Museu de l'Empordà a Figueres, el 
Museu d'Art de Cerdanyola, el Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, el MNAC, 
el Museu de L'Hospitalet, el Museu Pau Casals d'El Vendrell, el Museu de Tortosa: 
Històric i arqueològic de les Terres de l'Ebre, el Museu Episcopal de Vic, el Museu 
de Lleida: Diocesà i Comarcal, el Centre d'Art La Panera, de Lleida, Ecomuseu de 
les Valls d'Àneu d'Esterri d’Àneu, el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museu 
de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia, el Museu d'Art de Girona, el Museu de la 
Garrotxa, Olot i el Museus de Sitges.” totsantcugat.cat, 25/06/2020, Digital 

Redacció, “El día 9 de julio es el turno de Ro Caminal, que inaugura Resistències 
vora el mar en el Museo de Arte Moderno de Tarragona (C/Santa Anna, 8) en la que 
será la primera exposición para Manel Margalef como nuevo director del Museo. Ro 
Caminal nos tiene acostumbrados a un trabajo artístico que reflexiona entorno la 
identidad, la alteridad o la identificación de la "otredad" generalmente en el contexto 
mediterráneo, a orillas del cual (norte y sur) la artista ubica su campo de 



investigación y desarrollo creativo. Su obra trata sobre el trasfondo político, social, 
cultural de la construcción de fronteras (falsas o no) en este entorno geográfico tan 
cargado de complejidad y contradicciones.  La exposición que inaugura el MAMT 
recoge la mirada que la artista ha dirigido últimamente hacia los contextos históricos 
y sociopolíticos de los barrios marítimos: Ro Caminal ha estado trabajando 
últimamente en la Barceloneta, la Goulette (Túnez), Manshiya y Al Agami en 
Alejandría, las Casbah en Argel o el barrio de Silema en Malta, destacando para la 
muestra que inaugura las piezas Arquitectura de Conjunts (Argelia) e In Limbus 
Melita (Malta). Diari de Taragona. Encuentros 03 sábdo, 27 de junio de 2020 

Redacció, “El 28 de juny, Dia Internacional per a l'Alliberament LGBTIQ+, el 
Museu d'Art de Cerdanyola (MAC) juntament amb el Museu de 
l'Empordà, liderarà una iniciativa per reivindicar els referents de la diversitat 
LGBTIQ+ a 17 dels museus d'art més importants de Catalunya.Així, la Xarxa de 
Museus d'Art de Catalunya planteja una acció conjunta i virtual a les xarxes. 
Aquests museus, membres de la Xarxa, publicaran una obra de la colꞏlecció i la 
posaran en diàleg amb una de les lletres que configuren les sigles del colꞏlectiu als 
seus canals aquell dia amb els hashtags #referentsartLGBTIQ i #XMAC. L'objectiu 
és establir un diàleg i crear referents de la diversitat: no es tracta de classificar a les 
persones, ni les obres d'art, ni els i les artistes. Des de la Xarxa de Museus 
expliquen que es tracta de mostrar la gran diversitat que s'amaga darrere de les 
sigles i, de pas, és una autoavaluació per comprovar quins referents 
s'estan mostrant a les colꞏleccions dels museus, què sap la ciutadania 
sobre el colꞏlectiu i quins prejudicis o dificultats s'han de superar”. TotCerdanyola 
27 de juny de 2020 16:00 

Redacció, “Els museus d’art de Catalunya continuen la seva tasca per abordar la 
diversitat sexual i de gènere amb pluralitat i plantegen una acció conjunta a les 
xarxes. Coincidint amb el Dia de l'Alliberament LGBTIQ+, aquest diumenge, 
publicaran als seus canals una obra de la colꞏlecció i la posaran en diàleg amb una 
de les lletres que configuren les sigles del colꞏlectiu, amb les etiquetes 
#referentsartLGBTIQ i #XMAC.Per exemple, el Museu de l'Empordà publica un nu o 
acadèmia masculina d'Antoni Caba Casamitjana que mostra la bellesa d'un cos 
masculí, i  el vinculen amb la lletra G dels homes gais. O, el Museu d’Art de 
Cerdanyola, un parell de fotografies que mostren els artistes Ismael Smith i Marià 
Andreu vestits amb mantellina en companyia d'una noia amb indumentària 
masculina. Aquesta imatge s’aproxima al concepte de queer. Els museus 
participants en aquesta iniciativa són: Museu de l'Empordà, Museu d'Art de 
Cerdanyola, Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Museu d'Art Jaume Morera, Museu 
Abelló, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Museu d'Art de Girona, Museu Frederic 
Marés, Museus de Sitges, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Museu de la 
Garrotxa, Museu de Reus, Museu d'Art Modern de Tarragona, Museu d'Art de 
Sabadell, Museu de Lleida, Museu del Disseny de Barcelona i la Fundació Palau.” 
Ara cultura.cat 26/06/2020 12:28 

 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha reprès 
aquest dijous al vespre les exposicions presencials amb la inauguració de 
Resistències vora el mar, de Ro Caminal, i la presentació al públic de De mites i 
herois, de Marc Quintana, mostra aquesta que ja es va inaugurar telemàticament el 
passat 11 de juny. D'aquesta manera, l'espai artístic de la Part Alta de Tarragona 
normalitza la seva programació d'exposicions temporals i el conjunt de la seva 
activitat cultural, després d'haver tancat temporalment a causa de la pandèmia de 



coronavirus. Les dues mostres artístiques són una excelꞏlent oportunitat per 
endinsar-se en l'art creatiu de dos artistes vinculats a la demarcació de Tarragona i 
que gaudeixen d'una destacada projecció internacional.L'acte de reobertura al públic 
del museu ha comptat amb la participació dels dos artistes, de la presidenta de la 
Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; del diputat delegat de Cultura de la 
institució, Joan Josep Garcia, i del director del MAMT, Manel Margalef. Hi han 
assistit, així mateix, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i els autors dels textos dels 
catàlegs que acompanyen totes dues exposicions: Pau Catà (Resistències vora el 
mar) i Manuel Allué (De mites i herois). "Avui, l'art de Ro Caminal i de Marc Quintana 
ens obre de nou les portes del museu, que hem adaptat convenientment perquè la 
ciutadania pugui continuar gaudint de la cultura malgrat la Covid-19. A la Diputació 
apostem fermament per la cultura, un àmbit que és, i ha de continuar sent, un dels 
pilars de l'estat del benestar", ha indicat Noemí Llauradó.La reobertura física del 
MAMT es du a terme amb les preceptives mesures higièniques i de seguretat, tant a 
les exposicions temporals com a tot el museu, que ha reorganitzat el sentit de les 
visites pels diferents espais. En aquest sentit, i atès que l'aforament del museu s'ha 
vist afectat, les persones que desitgin fer-hi una visita, poden fer-ho els matins de 
dilluns a divendres amb cita prèvia (977 325 032 o mamt@dipta.cat), o les tardes de 
dimarts a dissabte de 16.30h a 20.30h.Resistències vora el mar, Ro CaminalEn la 
mostra Resistències vora el mar, Ro Caminal (guanyadora d'un accèssit del Premi 
Julio Antonio d'escultura 2019, que organitza la Diputació en el marc de la Biennal 
d'Art), incorpora vídeos, imatges i instalꞏlacions que ofereixen una mirada oberta que 
convida l'espectador a acostar-se a la polièdrica contemporaneïtat mediterrània, amb 
l'alteritat com a concepte present a cadascuna de les obres. Caminal (Barcelona, 
1966) desenvolupa processos artístics en diferents formats, com la fotografia, el 
videoart i les instalꞏlacions multimèdia. Formada a Barcelona i a Tarragona, ha 
exposat a Valls, Barcelona, Mèxic o l'Argentina, i els seus films s'han mostrat en 
diferents festivals de cinema, a Àustria, Eslovènia, Tunísia o l'Índia, Resistències 
vora el Mar és un projecte produït amb el suport de l'Agence Algérienne pour le 
Rayonement Culturel (Argèlia), Gudran (Egipte), Nassim el Raqs (Egipte), Central 
Saint Martins (Anglaterra), Blitz (Malta), Platform Harakat, l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural de la Generalitat, i la Diputació de Tarragona. L'exposició es podrà 
visitar fins al 27 de setembre.De mites i herois, Marc Quintana De la seva part, en 
la mostra De mites i herois, Marc Quintana (Tarragona, 1975), hi presenta una sèrie 
de pintures que inclouen referències a obres escultòriques que es troben en espais 
públics de la ciutat de Tarragona, pintures en les quals l'autor reflexiona sobre la 
soledat i la incomunicació de l'individu amb el seu entorn. Quintana ha exposat les 
seves creacions en diferents ciutats (Reus, Barcelona, Madrid, Santiago de 
Compostelꞏla, la Corunya) i en països com França, Àustria, Portugal, Brasil o els 
Estats Units. Per primera vegada, exposa la seva obra al MAMT. En l'actualitat, 
l'artista viu i treballa a Calafell. De mites i herois ja es va presentar virtualment el 
passat 11 de juny, i ara es podrà visitar presencialment, fins al 6 de setembre.  
Canal Ajuntament Altafulla 9 Juliol 2020 22:28 

Redacció, L'escultura de Ro Caminal i la pintura de Marc Quintana es donen la mà 
en la reobertura del MAMT. El pintor reflexiona sobre la incomunicació de l'individu i 
l'escultora dona visibilitat als immigrants sudanesos del barri de Sliema (Malta) i 
trenca tòpics sobre la Casbah (Alger). InfoCamp09 Juliol 2020 22:04 



Redacció, “L’escultura de Ro Caminal i la pintura de Marc Quintana es donen la mà 
en la reobertura del MAMT. El MAMT inaugura la mostra de l’escultora, Resistències 
vora el mar, i obre al públic l’exposició De mites i herois, presentada virtualment el 
passat 11 de juny. Vinculats a la demarcació de Tarragona, tots dos artistes 
destaquen per la seva projecció internacional.” Bonart Digital. 9 de juliol 2020 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona va reprès ahir 
dijous al vespre les exposicions presencials amb la inauguració de Resistències vora 
el mar, de Ro Caminal, i la presentació al públic de De mites i herois, de Marc 
Quintana, mostra aquesta que ja es va inaugurar telemàticament el passat 11 de 
juny. D'aquesta manera, l'espai artístic de la Part Alta normalitza la seva 
programació d'exposicions temporals i el conjunt de la seva activitat cultural, després 
d'haver tancat temporalment a causa de la pandèmia de coronavirus. Les dues 
mostres artístiques són una excelꞏlent oportunitat per endinsar-se en l'art creatiu de 
dos artistes vinculats a la demarcació de Tarragona. L'acte de reobertura al públic 
del museu va comptar amb la participació dels dos artistes i de la presidenta de la 
Diputació, Noemí Llauradó. Diarimés 10/07/202 (p. 06) 

Redacció, El Museu d’Art Modern reprèn les exposicions presencials.Ho ha fet amb 
la inauguració de ‘Resistències vora el mar’, de Ro Caminal, i ‘De mites i herois’, de 
Marc Quintana.” Notícies TGN 10 juliol de 2020 
 
Redacció, “Reobre el Museu d’Art Modern”. TV3 HD, 10/07/2020, GENERAL, 
14:18:00 - 14:19:00 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern reobre amb dues exposicions de renom  
‘Resistències vora el mar’, de Ro Caminal, i ‘De mites i herois’, de Marc Quintana. 
Han inaugurat la represa de l’activitat al Museu.” TarragonaDigital 10 de juliol 2020 
- 16:30h 
 

Glòria Aznar, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) reobria 
portes el passat dijous amb èxit d'afluència i ho feia amb mascaretes, límit 
d'aforament i pressa de temperatura a la porta. Dues són les exposicions que tornen 
a donar la benvinguda als visitants, Resistències vora el mar, de la barcelonina Ro 
Caminal, que es va inaugurar el mateix dijous i De mites i herois, del tarragoní Marc 
Quintana, que es presenta al públic després d'inaugurar-se en línia el passat 11 de 
juny. Ambdues mostres es poden visitar fins al 27 i el 6 de setembre, 
respectivament. L'home en soledat «Tracto de parlar de la deshumanització de 
l'individu i de la incomunicació social. Perquè crec que la nostra pròpia evolució ens 
està portant aquesta situació. Les xarxes socials, la publicitat, la iconografia... Tot és 
un bombardeig continu d'imatges i d'informació que fa que nosaltres ens allunyem 
els uns dels altres en el sentit personal. I això és el que m'interessa», comenta en 
Marc Quintana. Un desassossec que el tarragoní expressa pictòricament amb 
rostres velats, enigmàtics. «L'evolució Estètica urbana «De petit era dels 
emprenyadors que feia grafiti per Barcelona. M'interessa moltíssim l'estètica urbana, 
encara que sempre he viscut a pobles més aviat petits» ens fa perdre identitat. 
Internet sembla un món superampli on entres, compres, mires i parles. Ens creiem 
que estem en un món hiperglobalitzat però la imatge que tinc gravada a la ment és 
de nosaltres mateixos amb un mòbil a la mà, amb el món a les mans, tot i que 
alhora, separats de la gent que tenim al costat». Així, l'obra comissariada per Manuel 
Allué, autor dels textos del catàleg que l'acompanya, parla de les relacions humanes, 
de les interaccions o de l'absència d'aquestes, en uns quadres majoritàriament en 
blanc i negre per accentuar el dramatisme. En aquest sentit, Quintana assenyala que 



sempre juga amb els contrastos. «No crec que hi hagi un color més dramàtic, que a 
la vegada és el meu preferit, que el negre. I si al damunt li poses un blanc al costat, 
té una força brutal». Quant a les figures presents, «és un concepte o recurs estètic. 
No li vull donar molta importància, per la qual cosa en algunes peces finals 
desapareix completament. Perquè és com augmentar al màxim aquesta 
deshumanització». Curiosament i en relació amb la pandèmia de la Covid-19, 
gairebé desapercebut a l'exposició hi ha un petit dibuix amb màscara. «Soc jo, és 
com una selfie. Una obra que va formar part d'una mostra del 2006. De tant en tant 
he fet peces amb màscares i ara, quan camino pel carrer, em trobo dins d'un quadre 
meu. Ha estat com una premonició», manifesta. Reprendrà aquestes màscares? «Ja 
no sé si té gràcia», respon.” Diari de Tarragona, 11 juliol 2020 (p.40) 

Opinió, Semàfor verd,  “El Museu d'Art Modern de la Diputació, en Tarragona se ha 
reabierto al público con la exposición 'De mites i herois', del tarraconense Marc 
Quintana. Es una colección de pinturas que con la que aborda la «deshumanización 
del individuo y la incomunicación social». Diari de Tarragona, 11 juliol 2020 (p.08) 

Redacció, Es reprenene les exposiicosn al MAMT. Fins el mes de setembre. 
El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha reprès les 
exposicions presencials amb la inauguració de Resistències vora el mar, de Ro 
Caminal, i la presentació al públic de De mites i herois, de Marc Quintana, una 
mostra que ja es va inaugurar telemàticament l’11 de juny. D’aquesta manera, l’espai 
artístic de la Part Alta de Tarragona normalitza la seva programació després d’haver 
tancat temporalment a causa de la pandèmia de coronavirus.” 
Diari ARA, Tarragona, 15 de juliol de 2020 (p.06) 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha reprès 
aquest passat dijous al vespre les exposicions presencials amb la inauguració 
de 'Resistències vora el mar', de Ro Caminal, i la presentació al públic de 'De mites i 
herois', de Marc Quintana, mostra aquesta que ja es va inaugurar telemàticament el 
passat 11 de juny. D'aquesta manera, l'espai artístic de la Part Alta de Tarragona 
normalitza la seva programació d'exposicions temporals i el conjunt de la seva 
activitat cultural, després d'haver tancat temporalment a causa de la pandèmia de 
coronavirus. L'acte de reobertura al públic del museu ha comptat amb la participació 
dels dos artistes, de la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; del 
diputat delegat de Cultura de la institució, Joan Josep Garcia, i del director del 
MAMT, Manel Margalef. Hi han assistit, així mateix, els autors dels textos dels 
catàlegs que acompanyen totes dues exposicions: Pau Catà ('Resistències vora el 
mar') i Manuel Allué ('De mites i herois'). La inauguració també s'ha pogut seguir en 
línia, a través de la web del museu, Facebook, Youtube i Instagram TV. "Avui, l'art 
de Ro Caminal i de Marc Quintana ens obre de nou les portes del museu, que hem 
adaptat convenientment perquè la ciutadania pugui continuar gaudint de la cultura 
malgrat la Covid-19. A la Diputació apostem fermament per la cultura, un àmbit que 
és, i ha de continuar sent, un dels pilars de l'estat del benestar", ha indicat Noemí 
Llauradó. La reobertura física del MAMT es du a terme amb les preceptives 
mesures higièniques i de seguretat, tant a les exposicions temporals com a tot el 
museu, que ha reorganitzat el sentit de les visites pels diferents espais. En aquest 
sentit, i atès que l'aforament del museu s'ha vist afectat, les persones que desitgin 
fer-hi una visita, poden fer-ho els matins de dilluns a divendres amb cita prèvia (977 
325 032 o mamt@dipta.cat), o les tardes de dimarts a dissabte de dos quarts de 5 a 
dos quarts de 10.” Reus Digital.cat 24 de juliol de 2020 

 



Anunci Exposició de Marc Quintana. De mites i herois. Juny-setembre 2020. Museu 
d’Art Modern de Tarragona. 
Revista Bonart núm 190 juny-juliol 2020 (p. 030) 
 
 
Redacció, “Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) ha reprès les 
exposicions presencials amb la inauguració de Resistències vora el mar, de Ro 
Caminal, i la presentació al públic de De mites i he-rois, de Marc Quintana, una 
mostra que ja es va inaugurar telemàticament l’11 de juny. D’aquesta manera, l’espai 
artístic de la Part Alta de Tarragona normalitza la seva programació després d’haver 
tancat  temporalment a causa de la pandèmia de coronavirus. ara camp de 
tarragona 15 de juliol de 2020 P.06) 
 
Eudald Camps, “Marc Quintana: la pintura animal bicèfal. Museu D’art Modern de 
Tarragona. Del juny al setembre de 2010. Ens ho recordava no fa gaire l’escriptora 
Anna Carreras a les pàgines d’aquesta mateixa publicació: Marc Quintana 
(Tarragona, 1975)  és un artista compromès amb la pintura com a mitjà per a indagar 
en la banda fosca de la condició humana, que ens convida a una reflexió sobre la 
relació vital de l’individu amb el món contemporani (...) Les seves escenes –
continuava Carreras-, embocallades en un misteri seductor, en les quals els 
personatges urbans de rostres invisibles emergeixen en escenaris anònims desolats, 
resoltes amb una tècnica exquisida i una molt ciudada composició, (...) “ 
Revista Bonart núm 190 juny-juliol 2020 (p. 066) 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona cedeix dues obres de Julio Antonio 
al MNAC. Dues escultures emblemàtiques de l’artista Julio Antonio, considerat un 
desl grans renovadors de l’escultura moderna a l’Estat, s’exposen al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), gràcies amb un acord amb el Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT), propietara de les peces. 
Revista Bonart núm 190 juny-juliol 2020 (p. 093) 
 
Anunci Exposició de Ro Caminal. Entre le Myte et la realité. 9 de juliol-27 de 
setembre 2020. Museu d’Art Modern de Tarragona. 
Revista Bonart núm 191 agost-setembre-octubre de 2020 (p. 028) 
 
Eudald Camps, “Ro Caminal: resistir vora el mar. Ho deia el navegant d’idees més 
gran que mai ha existit en un dels seus diàlegs més bells: «Si una ànima es vol 
conèixer a ella mateixa, abans haurà de mirar a una altra ànima». També era a 
l’Alcibíades on Plató feia que Sócrates portés a colꞏlació el concepte de «prosochè», 
és a dir, la impossibilitat de ser virtuós i just amb els altres si abans no s’ha tingut 
cura d’un mateix: ésser en l’altre per esdevenir, amb plenitud, un mateix (Aristòtil, de 
manera anàloga, sintetitzava la fórmula a la seva Ètica a Nicòmacquan es referia a 
l’amic com a «héteros autós», és a dir, literalment un altre jo diferent i igual al mateix 
temps).Dos mil cinc-cents anys després, i malgrat la progressiva destrucció de la 
humanitat entesa com a comunitat d’iguals, teòrics i activistes aparentment tan 
allunyats del filòsof grec com ara V.Y. Mudimbe segueixen picant, com se sol dir, 
ferro fred: A The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy, and the Order of 
Knowledge el congolès afirmava que «Les històries sobre els Altres així com els 
comentaris respecte a les seves diferències, no són més que elements de la història 
d’Un Mateix i dels propis coneixements» (1988 p.87). Qui porta a colꞏlació les 
paraules de Mudimbe es el també activista cultural Pau Catà, responsable 
d’iniciatives tant encomiables com la plataforma Harakat i autor, a més, del magnífic 
text que serveix per contextualitzat la proposta expositiva que Ro Caminal ha fet pel 
MAMT: «L’obra de Ro Caminal reflexiona sobre un dels trets fonamentals de la 
nostra societat: la construcció de fronteres que pretenen definir allò que som i el que 



no som, el traç d’una línia quasi-invisible o descaradament present entre el 
‘nosaltres’ i el ‘ells’, la invenció d’un relat identitari que intenta fraccionar tot allò que, 
malgrat tot, compartim i ens és comú», ens diu a l’inici del catàleg de la mostra 
tarragonina.D’això es tracta: per a Ro Caminal (Barcelona, 1966) art i antropologia 
s’imbriquen en una recerca constant que, com a característica principal, té la 
d’acumular runes o fragments de paisatge, retalls de món que ella sargeix 
pacientment en un intent, potser fallit (però igualment necessari), de restituir la 
dignitat (i el sentit) a un present devastat. A banda de treballs prou coneguts com In 
Limbus Melita, amb el que va guanyar la darrera edició de la Biennal d’Art de Girona, 
al Museu de Tarragona Caminal es desplega literalment amb Arquitectura de 
Conjunts: creats a Valletta (Malta) i a Alger (Algèria), els dos projectes formen part 
del marc teòric i visual de Resistències vora el Mar, una iniciativa, ens recorda Catà, 
«que s’expandeix en el temps i pren el Mediterrani com a espai des d’on reflexionar 
sobre les complexitats de les múltiples realitats que el conformen». La imatge és 
massa precisa (i preciosa) per a no insistir-hi: resistir vora el mar, un mar que pot 
unir o separar-nos fins a la mort.” 
Revista Bonart núm 191 agost-setembre-octubre de 2020 (p. 062) 
 
 
Anuncis: “Exposició de Marc Quintana. De mites i herois. Juny-setembre 2020. 
Museu d’Art Modern de Tarragona. 
Exposició de Ro Caminal. Entre le Myte et la realité. 9 de juliol-27 de setembre 2020. 
Museu d’Art Modern de Tarragona.” Magazine Experience. Costa Daurada&Terres 
de l’Ebre. Edimark07 SL.Núm. 4 (p. 23)  
 
Semàfor verd: “L'artista tarragoní Marc Quintana ens acosta a la seva darrera 
producció pictòrica, a través d'una exposició que duu per títol 'De mites i herois'. Es 
pot visitar al Museu d'Art Modern de Tarragona.” 
Tarragona Digital, 6 d’agost de 2020 - 00:00h 

Redacció, “Al MAMT la cultura no s’atura: dues exposicions temporals per gaudir de 
l'art durant les vacances. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona 
convida a visitar les seves dues exposicions temporals: 'Resistències vora el mar', 
de Ro Caminal, i 'De mites i herois', de Marc Quintana. En aquests temps de 
pandèmia que estem vivint, la cultura s’ha convertit en una bona aliada per 
abstraure la ment i alimentar l'ànima. Per això, el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona et convida a visitar les exposicions temporals programades 
fins ben entrat el mes de setembre. D'una banda, hi trobem la mostra 'Resistències 
vora el mar', de Ro Caminal, amb vídeos, imatges i instalꞏlacions de l'autora 
barcelonina, molt vinculada a Tarragona. Així mateix, en una altra de les sales, 
l'artista de Calafell Marc Quintana ens acosta a la seva darrera producció pictòrica, 
a través d'una exposició que duu per títol 'De mites i herois'. Totes dues mostres són 
un bon exemple d'art d'artistes locals que han dut la seva obra a diferents països del 
món. 
'Resistències vora el mar' de Ro Caminal. Ro Caminal (Barcelona, 1966) 
desenvolupa processos artístics en diferents formats, com la fotografia, el videoart i 
les instalꞏlacions multimèdia. En la mostra 'Resistències vora el mar', aquesta 
artista incorpora obres que ofereixen una mirada oberta que convida l'espectador a 
acostar-se a la polièdrica contemporaneïtat mediterrània, amb l'alteritat com a 
concepte present a cadascuna de les obres. ormada a Barcelona i a Tarragona, ha 
exposat les seves creacions a Valls, Barcelona, Mèxic o l'Argentina, i els seus films 
s'han mostrat en diferents festivals de cinema, a Àustria, Eslovènia, Tunísia o l'Índia, 
Resistències vora el Mar és un projecte produi ̈t amb el suport de l'Agence Algérienne 
pour le Rayonement Culturel (Argèlia), Gudran (Egipte), Nassim el Raqs (Egipte), 
Central Saint Martins (Anglaterra), Blitz (Malta), Platform Harakat, l’Oficina de Suport 



a la Iniciativa Cultural de la Generalitat, i la Diputació de Tarragona. L'exposició 
'Resistències vora el mar' es podrà visitar fins al 27 de setembre. 'De mites i herois' 
de Marc Quintana Per la seva part, en la mostra 'De mites i herois', Marc Quintana 
(Tarragona, 1975), hi presenta una sèrie de pintures que inclouen referències a 
obres escultòriques que es troben en espais públics de la ciutat de Tarragona, 
pintures en les quals l'autor reflexiona sobre la soledat i la incomunicació de l'individu 
amb el seu entorn. Quintana ha exposat les seves creacions en ciutats com Reus, 
Barcelona, Madrid, Santiago de Compostelꞏla i la Corunya, i en països com França, 
Àustria, Portugal, Brasil o els Estats Units. En l'actualitat, l'artista viu i treballa a 
Calafell. De mites i herois ja es va presentar virtualment el passat 11 de juny, i ara es 
podrà visitar personalment, i per primera vegada al MAMT, fins al 6 de 
setembre.Totes dues exposicions es poden visitar de franc, com tot el museu, el 
qual ofereix, en la seva exposició permanent, un interessant recorregut per l'art de 
diferents autors i autores amb vinculació a la demarcació de Tarragona. EL MAMT, 
adaptat a les mesures de seguretat. A causa de l'actual situació sanitària per la 
Covid-19, el MAMT incorpora les preceptives mesures higièniques i de seguretat en 
els seus diferents espais.  En aquest sentit, i atès que l'aforament del museu s'ha 
vist afectat, les persones que desitgin fer-hi una visita, poden fer-ho els matins de 
dilluns a divendres amb cita prèvia trucant al 977 235 032 o via online a través del 
correu mamt@dipta.cat, o les tardes de dimarts a dissabte de 16.30h a 20.30h, 
sense cita prèvia. Tarragona Digital. dimecres, 5 d’agost 2020 - 14:30h 

Oscar Lascorz, “L’Art i la Cultura, medicina per a la salut mental. Art i salut  El 
Recuperart-19 és un projecte cocreat per l’ICS i Cultura per fer teràpia als sanitaris 
afectats per la crisi del Covid-19 amb l’art. El coronavirus va accelerar els temps 
L’equip encarregat d’idear el Recuperart-19 tenia pensat posar en marxa tres 
programes pilots per analitzar els efectes de l’art i la cultura en persones amb 
determinats problemes de salut. Aquests pilots havien d’estrenar-se a principis d’any 
però l’arribada de la COVID-19 va obligar a cancelar-los i posar en marxa el 
Recuperart. Més del 75% dels professionals sanitaris de Catalunya han patit o 
patiran estrès emocional relacionat amb la gestió de la COVID-19, arribant al punt 
que els hi pot provocar quadres d’ansietat i/o depressió. Aquesta dada, aportada per 
l’Institut Català de la Salut (ICS), és fruit de les mesures estrictes de bioseguretat -
l’ús de l’EPI-, la constant exigència professional i la por de ser contagiat i contagiar.  
Davant d’aquest panorama, l’ICS, amb la colꞏlaboració del Departament de Cultura 
de la Generalitat, ha ideat el Recuperart-19, una iniciativa pionera a escala 
internacional, que proposa una activitat d’arrel comunitària als museus per cuidar la 
salut emocional. Es tracta d’una activitat gratuïta exclusiva al personal sanitari català 
que es realitza de manera individual i anònima i que se centra en la gestió de 
l’ansietat, l’estrès i la depressió que poden haver sorgit arran de la crisi del 
coronavirus. «Els sanitaris molts cops es descuiden de la seva pròpia salut per la 
vocació que tenen d’ajudar als altres», assegura Guillem d’Efak, coordinador de 
l’Estratègia Arts en Salut de l’ICS. I és que més del 30% del personal sanitari té 
tendència a no buscar ajuda professional formal en salut mental, tenint així el perill 
d’automedicarse i a caure en addiccions tòxiques. Amb el Recuperart-19 es vol 
canviar aquesta dinàmica i confirmar que «la salut depen del conjunt de la societat». 
El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) és un dels setze centres museístics 
catalans que ofereixen l’experiència que suposa el Recuperart-19. Tot aquell sanitari 
que s’apropi al museu del carrer Santa Anna s’haurà d’acreditar i rebrà una bossa on 
hi haurà uns folis amb diferents obres d’art del museu i un quadern d’activitats 
destinat a treballar les emo-cions. «Vaig dibuixar, escriure i abocar els sentiments 
que em suscitava la peça d’art que vaig escollir», explica l’Anna, una de les vuit 
metgesses que van passar pel MAMT durant el mes de juliol, qui va aconseguir 
«abstreure’s de les coses i sortir amb un estat d’ànim diferent del que havia entrat al 
museu». Per la seva banda, el president del MAMT, Manel Margalef, celebra que els 



museus esdevinguin uns «espais de salut que convidin al relaxament, a la reflexió i a 
la introspecció personal». En la mateixa línia que el Manel s’expressa el Guillem qui 
encoratja a la població a anar als museus, «un entorn segur i neutral que et permet 
deixar la motxilla i tindre un moment de tranquilꞏlitat i connexió amb l’art». 
L’organització espera que fins a l’octubre hi passin pels museus catalans un màxim 
de 1.500 professionals sanitaris i no es descarta ampliar-ho a tota la ciutadania si els 
resultats són positius. Un canvi que suposaria l’adhesió de més museus al projecte i 
la substitució del quadern i el bolígraf per una App de mòbil. Abans, però, cal que 
sigui evident la funcionalitat del programa. «Presentarem un papercientífic on es 
mostrin les conclusions científiques del Recuperart-19», informa el Guillem. La 
situació de molts sanitaris d’arreu de Catalunya és la de l’Anna, qui lamenta que la 
tònica dels darrers mesos és acabar esgotada tant físicament com anímicament. 
«Molta gent s’ha replantejat si és això el que vol fer la resta de la teva vida» 
assegura. Encara que l’Anna recomani als altres sanitaris visitar els museus i 
agraeixi la implicació de l’art i la cultura en la salut dels sanitaris, recorda que per 
millorar la salut mental dels sanitaris «s’ha de re-forçar la inversió en sanitat 
pública».  Diari de Tarragona, 9 d’agost de 2020 (p. 14) 
 

Redacció, “Nova exposició al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT): Gloria, i ara què?, a càrrec del Colꞏlectiu Photo KM0. El Museu d’Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) obrirà aquest dijous l’exposició Gloria. 
I ara què?, amb imatges captades per diversos professionals de la fotografia i que 
recull les devastadores conseqüències del temporal Gloria al pas pel Delta de l’Ebre, 
al febrer d’enguany. Els autors de les fotografies són Miguel Bernús, Ramon 
Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, pertanyents al 
Colꞏlectiu Photo Km 0. La inauguració tindrà lloc a les 18.00 h, però per motius 
d’aforament i de seguretat a causa de la Covid-19, us recomanem preferentment 
l’assistència a aquest acte d’atenció als mitjans que es durà a terme a les 10.30 h. Hi 
assistiran un representant del Colꞏlectiu Photo Km 0; el diputat de Cultura de la 
Diputació, Joan Josep Garcia, i el director del MAMT, Manel Margalef. D’altra banda, 
a la tarda us enviarem foto de la inauguració de l’exposició. Cal confirmar 
l’assistència a aquest acte del matí, al 977 296616 o a premsa@dipta.cat.” La Guia 
de Reus, Diari Digital,  6 de semtemre de 2020 

 
 
 
Redacció, ““Gloria. I ara què?”, una exposició fotogràfica de les conseqüències del 
temporal a les Terres de l’Ebre.Amb imatges dels fotògrafs tarragonins del colꞏlectiu 
Photo KM 0 Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén 
Perdomo i Alba Rodríguez El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) acull l’exposició ‘Gloria. I ara què?’, amb imatges captades per diversos 
professionals de la fotografia i que recull les devastadores conseqüències del 
temporal Gloria al pas pel Delta de l’Ebre, al febrer d’enguany. Els autors de les 
fotografies són Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén 
Perdomo i Alba Rodríguez, pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i 
visibilitza el talent i treball de fotògrafs del Camp de Tarragona. La mostra ha 
comptat amb el suport i la colꞏlaboració de Maria Climent, Beatriz Mínguez, Núria 
Arias, Joan Antó, Carlos Carril i l’empresa Ebre Drone. L’exposició ‘Gloria. I ara 
què?’ posa de manifest les conseqüències del temporal Gloria a les Terres de l’Ebre 
i la fragilitat del territori devastat. Al Delta de l’Ebre, el mar va arribar fins a 3 
quilòmetres terra endins, va destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del 
Trabucador; i va malmetre muscleres, peixos i altra fauna de la zona. ‘Gloria. I ara 



què?’ és oberta al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d’aquest dijous dia 17 de 
setembre fins al 29 de novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 
20.30h. També es podrà visitar els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia, 
que s’haurà de demanar al telèfon 977 23 50 32 o a través del correu electrònic 
mamt@dipta.cat. Durant la inauguració de la mostra, el diputat de Cultura de la 
Diputació, Joan Josep Garcia, el qual ha destacat l’excelꞏlència d’unes imatges “que 
busquen conscienciar-nos encara més en la nostra lluita contra l’emergència 
climàtica, i a la vegada fer-nos reflexionar sobre les nostres accions diàries i la seva 
repercussió en el medi”. L’acte ha comptat amb la participació dels autors i 
colꞏlaboradors de la mostra, i del director del MAMT, Manel Margalef, el qual ha 
avançat que ‘Gloria. I ara què?’ forma part d’una nova sèrie d’exposicions del 
museu, “més polivalent i que versa sobre aspectes de l’entorn que ens preocupen”. 
De la seva part, i com a portaveu del colꞏlectiu en aquesta mostra, l’autor Ramon 
Cornadó ha fet un repàs a la intencionalitat de l’exposició i a la gènesi del Colꞏlectiu 
Photo Km 0, nascut el 2019 per difondre el treball de fotògrafs de Tarragona i 
rodalia. Imagina Ràdio 18 setembre 2020 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L13202009
185118/?tipus=url&fromEmail=True 
 
 
 
Glòria Aznar, “Aquell dia vam perdre platges, tan importants com les dels passejos 
marítims de pobles turístics del Maresme, però més feréstegues, són les nostres. 
També es van perdre muscleres, passarelꞏles, peixos i altres animals que viuen al 
nostre Delta, i es van inundar 3.000 hectàrees de terra d'arròs. Aquest és només un 
petit fragment del relat que fa l'escriptora ebrenca Maria Climent de la natura 
devastada del Delta de l'Ebre després del pas del Gloria. L'autora posa paraules als 
sentiments «de la pèrdua física d'un territori que s'estima» i són les que reben els 
visitants a Gloria. I ara què?, una mostra que ahir va inaugurar el Museu d'Art 
Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). L'exposició, que es podrà visitar fins 
al 29 de novembre, utilitza el «llenguatge artístic com un mecanisme per sensibilitzar 
la gent, per fer ressò d'un problema social», com manifestà Manel Margalef, director 
de la galeria. Així, Gloria. I ara què?, recull les greus conseqüències del temporal a 
les Terres de l'Ebre amb imatges dels fotògrafs tarragonins del Colꞏlectiu Photo KM 
0 Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba 
Rodríguez. Així mateix, ha comptat amb el suport i la colꞏlaboració de Beatriz 
Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos Karril, la mateixa Maria Climent i l'empresa 
Ebredrone. Horaris La mostra es pot visitar de dimarts a dissabte de 16.30 a 20.30 
hores. I els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia al telèfon 977235032 o 
al correu mamt@dipta.cat Imatges en blanc i negre que conviden a la reflexió sobre 
el canvi climàtic que ja ha arribat, a preguntar-se si aquest és el paisatge amb el qual 
es vol conviure en un futur pròxim. «La regressió del Delta és un fet documentat i les 
solucions estan posades damunt la taula, però el Gloria ens va donar la imatge de la 
dimensió del que pot passar, un avançament de què pot arribar», apuntà Margalef. 
El director del MAMT parlà de «solidaritat com una necessitat. Si no som capaços de 
mimetitzar amb una part del territori català, difícil serà la resta». Solidaritat és 
justament la que va impulsar el Colꞏlectiu Photo KM 0 a actuar artísticament. «La 
idea de documentar a nivell visual els efectes del temporal va sorgir de Rubén 
Perdomo. Aleshores, cadascú va fer una sèrie d'imatges, per després realitzar una 
acció conjunta en una de les platges on s'havia malmès més la sorra, la de la Bassa 
de l'Arena», explicà Ramon Cornadó, membre del Colꞏlectiu Photo KM 0. I per què 
en blanc i negre? «Per reforçar el sentit dramàtic de l'esdeveniment», respon 
Cornadó. A més a més d'aquestes imatges, s'ha cercat la colꞏlaboració d'altres 
artistes i «personatges anònims des de la post fotografia perquè hi eren al lloc o 
perquè, des de la seva vinculació empresarial, han tingut possibilitats d'oferir-nos 



aquestes fotografies que acaben tenint una importància vital», afirmà Manel 
Margalef. És el cas de l'empresa Ebredrone o de persones que han treballat dintre 
del Trabucador. De la mateixa manera, l'artista multidisciplinària tortosina Núria Arias 
presenta el vídeo Diners blaus, Quan val el Delta de l'Ebre?, un projecte encara en 
curs en què planteja la solució a la problemàtica de la regressió a partir dels 
sediments com una via de futur. Si és així, per quin motiu no es pren la decisió? És 
per raons econòmiques? es qüestiona al documental. La projecció de la Núria 
plasma entrevistes amb Narcís Prat, Catedràtic d'Ecologia; Carles Ibáñez, 
Investigador de l'IRTA i Susanna Abella, Portaveu de la Plataforma en Defensa de 
l'Ebre, «personatges que tenen la veu situada en el problema», com destacà 
Margalef. Finalment, una altra de les creadores colꞏlaboradores és la Beatriz 
Mínguez, amb una obra especialment enfocada en la relació de l'home amb la 
natura. «Vam conèixer el seu treball al Centre d'Art Lo pati, el 2015», digué el 
director. Es tracta d'una tanca publicitària a l'entrada del Trabucador que resa 
'Cuida'm. Sóc Fràgil i tenaç', missatge que ja llavors alertava de la situació. Aquesta 
imatge també es pot contemplar al MAMT. La mostra Gloria. I ara què? és un 
projecte propi del Museu, nascut de les inquietuds de la galeria tarragonina. És el 
primer de la sala zero. «No sabem encara quin I ara què?', sobre les conseqüències 
del temporal al Delta El Museu d'Art Modern de la Diputació inaugura 'Glòria. DIARI 
DE TARRAGONA DIVENDRES, 18 DE SETEMBRE DE 2020 (p. 36) 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/DDT20200
9180134/?fromEmail=True 
 
Redacció, “L'exposició fotogràfica «Gloria. I ara què?» aborda les conseqüències del 
temporal a les Terres de l'Ebre .Amb imatges dels fotògrafs tarragonins del colꞏlectiu 
Photo KM 0 Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén 
Perdomo i Alba Rodríguez i la participació ebrenca de Núria Arias, Maria Climent i 
EbreDrone” Aguaita.cat Tarragona, 17 de setembre de 2020 a les 20:05 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L69202009
178215/?tipus=url&fromEmail=True 
 
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l’exposició 'Gloria. I ara què?', amb imatges captades per diversos professionals de 
la fotografia i que recull les devastadores conseqüències del temporal Gloria al pas 
pel Delta de l’Ebre, al febrer d'enguany.  
Els autors de les fotografies són Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram 
Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que 
dona suport i visibilitza el talent i treball de fotògrafs del Camp de Tarragona i les 
Terres de l'Ebre. La mostra ha comptat amb el suport i la colꞏlaboració de Maria 
Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos Carril i l'empresa Ebre 
Drone.  L’exposició 'Gloria. I ara què?' posa de manifest les conseqüències del 
temporal Gloria a les Terres de l’Ebre i la fragilitat del territori devastat. Al Delta de 
l’Ebre, el mar va arribar fins a 3 quilòmetres terra endins, va destrossar arrossars, va 
fer desaparèixer la barra del Trabucador; i va malmetre muscleres, peixos i altra 
fauna de la zona. 
 
'Gloria. I ara què?' és oberta al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d’aquest dijous dia 
17 de setembre fins al 29 de novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 
20.30h. També es podrà visitar els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia, 
que s’haurà de demanar al telèfon 977 23 50 32 o a través del correu electrònic 
mamt@dipta.cat .” Nació Berguedà, 17/09/2020, Digital, Regional 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L64202009
170257/?tipus=url&fromEmail=True 
 



 
 

Josep Cartanyà, “El MAMT acull una exposició fotogràfica sobre les greus 
conseqüències del 'Gloria' al Delta de l'Ebre. La mostra recull imatges dels fotògrafs 
tarragonins del Colꞏlectiu Photo KM 0 Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, 
Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez. El Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) acull l’exposició 'Gloria. I ara què?', amb imatges 
captades per diversos professionals de la fotografia i que recull les devastadores 
conseqüències del temporal Gloria al pas pel Delta de l’Ebre, a principis 
d'enguany.Els autors i autores de les fotografies són Miguel Bernús, Ramon 
Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, pertanyents al 
Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i visibilitza el talent i treball de fotògrafs del 
Camp de Tarragona. La mostra ha comptat amb el suport i la colꞏlaboració de Maria 
Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos Carril i l'empresa Ebre 
Drone. A més dels artistes, l'exposició es complementa amb imatges aèries 
captades per l'empresa Ebredron "in situ", després del temporal, així com 
"postfotografies" del moment captades per persones que, o bé per la seva professió, 
o bé perquè es trobaven allà en el moment del pas del Gloria. El director del MAMT, 
Manel Margalef, ha explicat que, gràcies a aquest material, es va engegar un 
projecte expositiu nou, a la coneguda provisionament com a "Sala 0" del museu, que 
"s'apropiarà d'arguments com aquest i obrir-se cap a projectes més puntuals o 
emergents que ens permetin ampliar el ventall de possibilitat de programació del 
museu, que siguin més interdisciplinaris". El Gloria destapa la recessió del Delta. 
L’exposició 'Gloria. I ara què?' posa de manifest les conseqüències del temporal 
Gloria a les Terres de l’Ebre i la fragilitat del territori devastat. Al Delta de l’Ebre, el 
mar va arribar fins a tres quilòmetres terra endins, va destrossar arrossars, va fer 
desaparèixer la barra del Trabucador; i va malmetre muscleres, peixos i altra fauna 
de la zona: "La recessió del Delta és un fet documentat i justificat. Les solucions que 
es plantegen estan posades sobre la taula, però crec que el Gloria va donar la 
imatge de la dimensió del que pot passar i del que pot acabar sent", assenyala 
Margalef. Un dels fotògrafs del colꞏlectiu Photo KM 0, el tarragoní Ramon Conradó, 
explica que, en aquesta exposició, "els artistes, tot i que cadascú des de la nostra 
línia de treball personal, vam haver de reubicar-nos i captar el que has vicut i el que 
està passant, més des d'una perspectiva de reportatge". En el cas de Conradó, es 
va guiar per imatges esquemàtiques "que simbolitzessin el fet debastador del 
temporal, com ara siluetes o estructures malmeses que donaven aquesta sensació". 
Fins al 29 de novembr. 'Gloria. I ara què?' és oberta al MAMT des d’aquest dijous dia 
17 de setembre fins al 29 de novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 
20.30h. També es podrà visitar els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia, 
que s’haurà de demanar al telèfon 977 23 50 32 o a través del correu electrònic 
mamt@dipta.cat . Durant la inauguració de la mostra, el diputat de Cultura de la 
Diputació, Joan Josep Garcia, ha destacat l'excelꞏlència d'unes imatges "que 
busquen conscienciar-nos encara més en la nostra lluita contra l'emergència 
climàtica, i a la vegada fer-nos reflexionar sobre les nostres accions diàries i la seva 
repercussió en el medi”. InfoCamp de Tarragona. Dijous, 17 Setembre 2020 14:06 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/UCT20200
9170018/?tipus=url&fromEmail=True 

 

 



Redacció, “ El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull l'exposició 
fotogràfica ‘Gloria. I ara què'’, sobre les conseqüències del greu temporal a les 
Terres de l’EbreAmb imatges dels fotògrafs tarragonins del colꞏlectiu Photo KM 0 
Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba 
RodríguezEl Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l’exposició 'Gloria. I ara què'', amb imatges captades per diversos professionals de la 
fotografia i que recull les devastadores conseqüències del temporal Gloria al pas pel 
Delta de l’Ebre, al febrer d'enguany. Els autors de les fotografies són Miguel Bernús, 
Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, 
pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i visibilitza el talent i treball de 
fotògrafs del Camp de Tarragona. La mostra ha comptat amb el suport i la 
colꞏlaboració de Maria Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos 
Carril i l'empresa Ebre Drone. L’exposició 'Gloria. I ara què'' posa de manifest les 
conseqüències del temporal Gloria a les Terres de l’Ebre i la fragilitat del territori 
devastat. Al Delta de l’Ebre, el mar va arribar fins a 3 quilòmetres terra endins, va 
destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del Trabucador; i va malmetre 
muscleres, peixos i altra fauna de la zona. 'Gloria. I ara què'' és oberta al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) des d’aquest dijous dia 17 de setembre fins al 29 de 
novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 20.30h. També es podrà 
visitar els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia, que s’haurà de demanar 
al telèfon 977 23 50 32 o a través del correu electrònic mamt@dipta.cat . Durant la 
inauguració de la mostra, el diputat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, el 
qual ha destacat l'excelꞏlència d'unes imatges "que busquen conscienciar-nos 
encara més en la nostra lluita contra l'emergència climàtica, i a la vegada fer-nos 
reflexionar sobre les nostres accions diàries i la seva repercussió en el medi". L'acte 
ha comptat amb la participació dels autors i colꞏlaboradors de la mostra, i del director 
del MAMT, Manel Margalef, el qual ha avançat que 'Gloria. I ara què'' forma part 
d'una nova sèrie d'exposicions del museu, "més polivalent i que versa sobre 
aspectes de l'entorn que ens preocupen". De la seva part, i com a portaveu del 
colꞏlectiu en aquesta mostra, l'autor Ramon Cornadó ha fet un repàs a la 
intencionalitat de l'exposició i a la gènesi del Colꞏlectiu Photo Km 0, nascut el 2019 
per difondre el treball de fotògrafs de Tarragona i rodalia.  Canal Ajuntament 
Regional. Publicat el Dissabte, 19 Setembre 2020 07:49. Escrit per Diputació de 
Tarragona 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L20202009
194646/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=115608 

Redacció, “El MAMT acull l’exposició fotogràfica ‘Gloria. I ara què?’, sobre les 
conseqüències del greu temporal El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) acull l’exposició ‘Gloria. I ara què?’, amb imatges captades per 
diversos professionals de la fotografia i que recull les devastadores conseqüències 
del temporal Gloria al pas pel Delta de l’Ebre, al febrer d’enguanyEls autors de les 
fotografies són Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén 
Perdomo i Alba Rodríguez, pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i 
visibilitza el talent i treball de fotògrafs del Camp de Tarragona. La mostra ha 
comptat amb el suport i la colꞏlaboració de Maria Climent, Beatriz Mínguez, Núria 
Arias, Joan Antó, Carlos Carril i l’empresa Ebre Drone. L’exposició ‘Gloria. I ara 
què?’ posa de manifest les conseqüències del temporal Gloria a les Terres de l’Ebre 
i la fragilitat del territori devastat. Al Delta de l’Ebre, el mar va arribar fins a 3 
quilòmetres terra endins, va destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del 
Trabucador; i va malmetre muscleres, peixos i altra fauna de la zona. ‘Gloria. I ara 
què?’ és oberta al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d’aquest dijous dia 17 de 
setembre fins al 29 de novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 
20.30h.  Bonart Digital Arte. 18 setembre 2020 



http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L46202009
189629/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=115608 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l’exposició 'Gloria. I ara què?', amb imatges captades per diversos professionals de 
la fotografia i que recull les devastadores conseqüències del temporal Gloria al pas 
pel Delta de l’Ebre, al febrer d'enguany.  
Els autors de les fotografies són Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram 
Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que 
dona suport i visibilitza el talent i treball de fotògrafs del Camp de Tarragona i les 
Terres de l'Ebre. La mostra ha comptat amb el suport i la colꞏlaboració de Maria 
Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos Carril i l'empresa Ebre 
Drone.  Per Aguait. cat , Tarragona, 18 de setembre de 2020 a les 
08:38http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L142
02009187656/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=115608 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l’exposició ‘Gloria. I ara què?’, amb imatges captades per diversos professionals de 
la fotografia i que recull les devastadores conseqüències del temporal Gloria al pas 
pel Delta de l’Ebre, al febrer d’enguany. Els autors de les fotografies són Miguel 
Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba 
Rodríguez, pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i visibilitza el talent 
i treball de fotògrafs del Camp de Tarragona. La mostra ha comptat amb el suport i la 
colꞏlaboració de Maria Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos 
Carril i l’empresa Ebre Drone. L’exposició ‘Gloria. I ara què?’ posa de manifest les 
conseqüències del temporal Gloria a les Terres de l’Ebre i la fragilitat del territori 
devastat. Al Delta de l’Ebre, el mar va arribar fins a 3 quilòmetres terra endins, va 
destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del Trabucador; i va malmetre 
muscleres, peixos i altra fauna de la zona. ‘Gloria. I ara què?’ és oberta al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) des d’aquest dijous dia 17 de setembre fins al 29 de 
novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 20.30h. També es podrà 
visitar els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia, que s’haurà de demanar 
al telèfon 977 23 50 32 o a través del correu electrònic mamt@dipta.cat . Durant la 
inauguració de la mostra, el diputat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, el 
qual ha destacat l’excelꞏlència d’unes imatges “que busquen conscienciar-nos 
encara més en la nostra lluita contra l’emergència climàtica, i a la vegada fer-nos 
reflexionar sobre les nostres accions diàries i la seva repercussió en el medi”. L’acte 
ha comptat amb la participació dels autors i colꞏlaboradors de la mostra, i del director 
del MAMT, Manel Margalef, el qual ha avançat que ‘Gloria. I ara què?’ forma part 
d’una nova sèrie d’exposicions del museu, “més polivalent i que versa sobre 
aspectes de l’entorn que ens preocupen”. La Ciutat, Diari Digital de proximitat. 18 
de setembre de 2020 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L26202009
181381/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=115608 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull l’exposició 
fotogràfica ‘Gloria. I ara què?’ Mostra les conseqüències del greu temporal a les 
Terres de l’Ebre.  El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l’exposició Gloria. I ara què?, amb imatges captades per diversos professionals de la 
fotografia i que recull les devastadores conseqüències del temporal Gloria al pas pel 
Delta de l’Ebre, al febrer d’enguany.  Els autors de les fotografies són Miguel Bernús, 
Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, 
pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i visibilitza el talent i treball de 
fotògrafs del Camp de Tarragona. La mostra ha comptat amb el suport i la 



colꞏlaboració de Maria Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos 
Carril i l’empresa Ebre Drone. L’exposició Gloria. I ara què? posa de manifest les 
conseqüències del temporal Gloria a les Terres de l’Ebre i la fragilitat del territori 
devastat. Al Delta de l’Ebre, el mar va arribar fins a 3 quilòmetres terra endins, va 
destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del Trabucador; i va malmetre 
muscleres, peixos i altra fauna de la zona. Gloria. I ara què? és oberta al MAMT 
(www.dipta.cat/mamt) des d’aquest dijous dia 17 de setembre fins al 29 de 
novembre, de dimarts a dissabte i en horari de 16.30h a 20.30h. També es podrà 
visitar els matins de dilluns a divendres amb reserva prèvia, que s’haurà de demanar 
al telèfon 977 23 50 32 o a través del correu electrònic mamt@dipta.cat . Durant la 
inauguració de la mostra, el diputat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, el 
qual ha destacat l’excelꞏlència d’unes imatges «que busquen conscienciar-nos 
encara més en la nostra lluita contra l’emergència climàtica, i a la vegada fer-nos 
reflexionar sobre les nostres accions diàries i la seva repercussió en el medi». L’acte 
ha comptat amb la participació dels autors i colꞏlaboradors de la mostra, i del director 
del MAMT, Manel Margalef, el qual ha avançat que Gloria. I ara què? forma part 
d’una nova sèrie d’exposicions del museu, «més polivalent i que versa sobre 
aspectes de l’entorn que ens preocupen». De la seva part, i com a portaveu del 
colꞏlectiu en aquesta mostra, l’autor Ramon Cornadó ha fet un repàs a la 
intencionalitat de l’exposició i a la gènesi del Colꞏlectiu Photo Km 0, nascut el 2019 
per difondre el treball de fotògrafs de Tarragona i rodalia.” Noticies TGN.. 
Actualitzat el 
18/09/2020http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/
L23202009180856/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=115608 

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l'exposició 'Glòria. I ara què?', amb imatges captades per diversos 
professionals de la fotografia i que recull les devastadores conseqüències del 
temporal al pas pel Delta de l'Ebre, al febrer d'enguany. Els autors de les fotografies 
són Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i 
Alba Rodríguez, pertanyents al Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i visibilitza 
el talent i treball de fotògrafs del Camp de Tarragona. La mostra ha comptat amb el 
suport i la colꞏlaboració de Maria Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, 
Carlos Carril i l'empresa Ebre Drone. L'exposició 'Gloria. I ara què?' posa de 
manifest les conseqüències del temporal Glòria a les Terres de l'Ebre i la fragilitat del 
territori devastat. Al Delta de l'Ebre, el mar va arribar fins a 3 quilòmetres terra 
endins, va destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del Trabucador; i va 
malmetre muscleres, peixos i altra fauna de la zona. 'Glòria. I ara què?' és oberta al 
MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d'aquest passat dijous, dia 17 de setembre, fins al 
29 de novembre, de dimarts a dissabte i en horari de dos quarts de 5 de la tarda a 
dos quarts de 9 del vespre. També es podrà visitar els matins de dilluns a divendres 
amb reserva prèvia, que s'haurà de demanar al telèfon 977 23 50 32 o a través del 
correu electrònic mamt@dipta.cat . Reus Digital. Cat. 18 setembre de 2020. 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/RED20200
9180004/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=115608 

Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona és l’escenari, del 17 
de setembre al 29 de novembre, de l’exposició “Gloria. I ara què”, a càrrec del 
Colꞏlectiu Photo KM0. Amb les imatges dels fotògrafs Miguel Bernús, Ramon 
Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez, l’exposició 
mostra les conseqüències del devastador temporal Glòria a les Terres de l’Ebre. 
L’exposició es podrà visitar de dimarts a dissabte de 16.30 a 20.30 hores, i els 
matins de dilluns a divendres, però cal demanar hora al número de telèfon 977 23 50 
32. El Museu d’Art Modern de la Diputació es troba al carrer de Santa Anna, 8, de 



Tarragona. Marfanta , 23 de setembre de 2020  1 minuts aprox. 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L55202009236
545/?tipus=url&fromEmail=True 
 
 
Redacció, “L'impacte del Gloria al Delta de l'Ebre, al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona fins al 29 de novembre  
Les imatges que formen part de l'exposició són de fotògraf que pertanyen al 
Colꞏlectiu Photo KM 0. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona acull del 
17 de setembre al 29 de novembre l'exposició 'Gloria. I ara què?', un recull d'imatges 
captades per diversos professionals de la fotografia, que posa de manifest la 
fragilitat del territori i les devastadores conseqüències que va tenir el temporal Gloria 
al seu pas pel Delta de l'Ebre el passat mes de febrer. La mar va arribar fins a 3 km 
terra endins, va destrossar arrossars, va fer desaparèixer la barra del Trabucador i 
va malmetre muscleres, peixos, i altra fauna de la zona. Els autors de les fotografies 
que es poden veure en l'exposició són Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep 
Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez. Tots ells pertanyen al 
Colꞏlectiu Photo Km 0, que dona suport i visibilitat al talent i treball de fotògrafs del 
Camp de Tarragona. La mostra també compta amb el suport i colꞏlaboració de Maria 
Climent, Beatriz Mínguez, Núria Arias, Joan Antó, Carlos Carril, i l'empresa Ebre 
Drone. L'exposició 'Gloria. I ara què?' romandrà oberta fins al 29 de novembre. Les 
visites es poden fer de dimarts a dissabte, de 16.30h a 20.30h. També els matins de 
dilluns a divendres amb reserva prèvia, que s'haurà de demanar al telèfon 977 23 50 
32 o a través de l'adreça de correu electrònica mamt@diptcat.cat.  Altafulla Ràdio. 
22 setembre de 2020 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L43202009
222674/?tipus=url&fromEmail=True 
 

Redacció, “El guanyador del darrer Premi d'escultura Julio Antonio, convocat per 
la Diputació de Tarragona en el marc de la Biennal d'Art, exposa a partir 
d'aquest divendres al vespre al Museu d'Art Modern (MAMT). La inauguració de la 
mostra té lloc a les 7 de la tarda. L'autor de l'exposició és Llorenç Ugas, i aquesta 
du per títol 'Tensions, impactes i fissures'. 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/RED20201
0070017/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=117459  reusdigital.cat, 
07/10/2020, Digital, Agendas 

Redacció, “La mostra, que presenta perspectives diferents de paisatges bucòlics, es 
pot visitar fins al 29 de novembre El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) acull, des de la setmana passada, l’exposició Tensions, impactes 
i fissuresde l’artista Llorenç Ugas, amb fotografies que presenten perspectives 
diferents de les habituals de paisatges bucòlics. El divendres passat a la tarda, 
durant la presentació de la mostra, el diputat delegat de Cultura de la Diputació, 
Joan Josep Garcia, va posar de manifest que «les obres ens interpelꞏlen i ens 
reclamen tota l’atenció, no hi ha dubte que ha aconseguit el seu objectiu com a 
autor: reivindicar, denunciar, fer obrir els ulls a la societat a través de l’art».  
El diputat va estar acompanyat, durant la presentació de l’exposició, del mateix 
artista, guanyador del Premi d’Escultura Julio Antonio a la Biennal d’Art 2019, i del 
director del Museu d’Art Modern de la Diputació, Manel Margalef. Càrrega emocional 
Un cop presentada la mostra els assistents, repartits en diferents grups, la van poder 
visitar. Durant el recorregut, es van trobar amb treballs recents de l’artista i noves 
produccions realitzades per la mostra. L’experimentació fotogràfica i la càrrega 
emocional són els eixos centrals de l’aproximació al paisatge que fa a través de 



l’exposició Tensions, impactes i fissures. Així doncs, la mostra de l’artista Llorenç 
Ugas –que al llarg de la seva trajectòria ha realitzat projectes individuals i també 
colꞏlectius amb altres artistes– es podrà visitar al Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona (www.dipta.cat/mamt) fins al pròxim 29 de novembre, de dimarts a 
divendres de 10 a 18 hores, els dissabtes de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores, i els 
diumenhes i ffestius de 11 a 14hores” 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/DDT202010130
126/?fromEmail=True&idEnviament=117836 
Diari de Tarragona, 13/10/2020, GENERAL, REGIONAL TARRAGONA , G039 
 
Redacció, “El MAMT acull una exposició fotogràfica de Llorenç UgasEl Museu d’Art 
Modern de Tarragona (MAMT) acull l’exposició fotogràfica Tensions, impactes i 
fissures, de Llorenç Ugas, guanyador del Premi d’Escultura Julio Antonio a la 
Biennal d’Art 2019. La mostra es pot visitar fins al 29 de novembre. En la 
inauguració, el diputat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, va posar de 
manifest que «les obres ens interpelꞏlen i ens reclamen tota l’atenció» 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/MTP202010130
010/?fromEmail=True&idEnviament=117836 
Més Tarragona, 13/10/2020, GENERAL, REGIONAL TARRAGONA , G003 
 
 
Redacció, “ El MAMT acull l’exposició fotogràfica “Tensions, impactes i fissures” de 
Llorenç UgasLa mostra es podrà visitar al Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona fins el proper 29 de novembre. El Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona (MAMT) acull l’exposició ‘Tensions, impactes i fissures’ de l’artista Llorenç 
Ugas, amb fotografies que ens presenten perspectives diferents a les habituals de 
paisatges bucòlics. Aquesta tarda, durant la presentació de la mostra, el diputat 
delegat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, ha posat de manifest que “les 
obres ens interpelꞏlen i ens reclamen tota l’atenció, no hi ha dubte que ha aconseguit 
el seu objectiu com a autor: reivindicar, denunciar, fer obrir els ulls a la societat a 
través de l’art”. El diputat ha estat acompanyat, durant la presentació, del propi 
artista i del director del Museu d’Art Modern de la Diputació, Manel Margalef. Un cop 
presentada l’exposició els assistents, repartits en diferents grups, han pogut visitar-
la. S’han trobat amb treballs recents de l’artista i noves produccions realitzades per 
la mostra. L’experimentació fotogràfica i la càrrega emocional són els eixos centrals 
de l’aproximació al paisatge que fa a ’Tensions, impactes i fissures’. L’exposició es 
podrà visitar al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d’aquest divendres i dins el proper 
29 de novembre, de dimarts a divendres de 10.00h a 18.00h, els dissabtes de 
10.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h i els diumenges i festius d’11.00h a 14.00h.” 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L17202010107
609/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=117836 
La Ciutat, 10/10/2020, Digital, Comunidades autónomas y provincias 
 

Redacció, “ El MAMT acull l’exposició fotogràfica “Tensions, impactes i fissures” de 
Llorenç Ugas, guanyador del Premi d’Escultura Julio Antonio a la Biennal d’Art 2019 
La mostra es podrà visitar al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona fins 
el proper 29 de novembreEl Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) acull l’exposició ‘Tensions, impactes i fissures' de l’artista Llorenç Ugas, 
amb fotografies que ens presenten perspectives diferents a les habituals de 
paisatges bucòlics. Aquesta tarda, durant la presentació de la mostra, el diputat 
delegat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, ha posat de manifest que “les 
obres ens interpelꞏlen i ens reclamen tota l’atenció, no hi ha dubte que ha aconseguit 
el seu objectiu com a autor: reivindicar, denunciar, fer obrir els ulls a la societat a 
través de l’art”. El diputat ha estat acompanyat, durant la presentació, del propi 



artista i del director del Museu d’Art Modern de la Diputació, Manel Margalef.Un cop 
presentada l’exposició els assistents, repartits en diferents grups, han pogut visitar-
la. S’han trobat amb treballs recents de l’artista i noves produccions realitzades per 
la mostra. L’experimentació fotogràfica i la càrrega emocional són els eixos centrals 
de l’aproximació al paisatge que fa a ’Tensions, impactes i fissures’.  L’exposició es 
podrà visitar al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d’aquest divendres i dins el proper 
29 de novembre, de dimarts a divendres de 10.00h a 18.00h, els dissabtes de 
10.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h i els diumenges i festius d’11.00h a 
14.00h.”http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L22202
010106243/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=117836Canal Ajuntament, 
10/10/2020, Digital, Regional 

Josep Cartanyà, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull 
l’exposició ‘Tensions, impactes i fissures', de l’artista Llorenç Ugas Dubreuil 
(Sabadell, 1976), amb fotografies que ens presenten perspectives diferents a les 
habituals de paisatges bucòlics. Aquest divendres a la tarda, durant la presentació 
de la mostra, el diputat delegat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, ha 
posat de manifest que “les obres ens interpelꞏlen i ens reclamen tota l’atenció, no hi 
ha dubte que ha aconseguit el seu objectiu com a autor: reivindicar, denunciar, fer 
obrir els ulls a la societat a través de l’art”. El diputat també ha agraït a tothom 
l'esforç perquè no és fàcil fer una exposició en les condicions que esteme vivient", 
alhora que ha reivindicat el museu "com un lloc segur". El diputat ha estat 
acompanyat, durant la presentació, del propi artista i del director del MAMT, Manel 
Margalef.'Tensions, impactes i fissures'Una estona abans, Llorenç Ugas eplicava 
a InfoCamp que l'exposició mira de treballar a l'espai expositiu "tot el conjunt de 
tensions, impacte i fissures que generen en els paisatges, arrel de totes les 
pressions i transformacions que suporten de diferents capes de pressió, ja siguin 
urbanístiques o turístiques". En aquesta mostra, l'artista sabadellenc mira d'oferir 
"una lectura o relectura en clau crítica sobre tots aquests processos de 
transformació".Ugas diu que hi ha diferents capes de pressió que suporten els 
territoris: "Jo em fixo molt en les que estan desequilibrades. Entenc que hauríem de 
ser més respectuosos amb l'espai natural i algunes vegades trenquem més 
aquestes regles que generen equilibri en els territoris i a mi m'interessa treballar en 
aquest espai, en aquesta fissura on es desequilibren els llocs, la relació enter allò 
natural i allò artificial", afegeix l'artista. 10.000 quilòmetres és aproximadament la 
distància que ha recorregut l'artista en els darrers anys caminant, corrent o nedant. 
Mentre caminava, mentre avançava, en Llorenç recopilava múltiples informacions 
mitjançant un sistema intuïtiu i visceral d'apropació del lloc. Com exercici de 
reconeixement, l'artista recull pedres i fragments del paisatge. Per això, una bona 
part del projecte que presenta al MAMT "s'inspira en una caminada que vaig fer 
justament per sobre del traçat on hi ha l'autopista C-32, un lloc on hi ha hagut molta 
controvèrsia perquè s'han trobat amb l'oposició de gent que conviu en aquest 
paisatge. La mateixa construcció genera un impacte bastant gran en el territori", 
assenyala Llorenç Hugas.Tot i que Llorenç Hugas ve del món de la fotografia, 
aquesta exposició és un exemple que l'artista treballa molt amb coses que recull dels 
paisatges que treballa: "M'interessa molt el conjunt escultòric. Articulo a través 
d'aquests objectes diferents insatlꞏlacions o escultures que poso a terra. Em 
defineixo com un artista que intenta solventar el treball des de diferents pràctiques 
artístiquesPer la seva banda, el director del Museu d'Art Modern, Manel Margalef, ha 
posat en valor que "com a museu, també tenim una responsabilitat social molt 
important i hem d'entendre que la contemporaneïtat forma part de les nostres vides, 
del nostre dia a dia i que dins la tasca de la cultura. No és res més que està presents 
en aquesta realitat que avui dia ens preocupa i trobar les fórmules per explicar-
les".Un cop presentada l’exposició els assistents, repartits en diferents grups, han 
pogut visitar-la. S’han trobat amb treballs recents de l’artista i noves produccions 



realitzades per la mostra. L’experimentació fotogràfica i la càrrega emocional són els 
eixos centrals de l’aproximació al paisatge que fa a ’Tensions, impactes i fissures’.  

Horari de visitesL’exposició es podrà visitar al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des 
d’aquest divendres i fins el proper 29 de novembre, de dimarts a divendres de 
10.00h a 18.00h, els dissabtes de 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h i els 
diumenges i festius d’11.00h a 14.00h. 

http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/UCT202010100
006/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=117836 infocamp.cat, 10/10/2020, 
Digital, Regional 

 
Redacció, “ El MAMT acull l’exposició fotogràfica “Tensions, impactes i fissures” de 
Llorenç Ugas, guanyador del Premi d’Escultura Julio Antonio a la Biennal d’Art 2019 
La mostra es podrà visitar al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona fins 
el proper 29 de novembreEl Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT) acull l’exposició ‘Tensions, impactes i fissures' de l’artista Llorenç Ugas, 
amb fotografies que ens presenten perspectives diferents a les habituals de 
paisatges bucòlics. Aquesta tarda, durant la presentació de la mostra, el diputat 
delegat de Cultura de la Diputació, Joan Josep Garcia, ha posat de manifest que “les 
obres ens interpelꞏlen i ens reclamen tota l’atenció, no hi ha dubte que ha aconseguit 
el seu objectiu com a autor: reivindicar, denunciar, fer obrir els ulls a la societat a 
través de l’art”. El diputat ha estat acompanyat, durant la presentació, del propi 
artista i del director del Museu d’Art Modern de la Diputació, Manel Margalef.Un cop 
presentada l’exposició els assistents, repartits en diferents grups, han pogut visitar-
la. S’han trobat amb treballs recents de l’artista i noves produccions realitzades per 
la mostra. L’experimentació fotogràfica i la càrrega emocional són els eixos centrals 
de l’aproximació al paisatge que fa a ’Tensions, impactes i fissures’.  L’exposició es 
podrà visitar al MAMT (www.dipta.cat/mamt) des d’aquest divendres i dins el proper 
29 de novembre, de dimarts a divendres de 10.00h a 18.00h, els dissabtes de 
10.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h i els diumenges i festius d’11.00h a 14.00h” 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L30202010
157427/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=118231 
La Guia de Reus 15 octubre de 2020 
 
 
 
Redacció,”El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull fins al 29 de 
novembre l’exposició Gloria. I ara què, del Col.lectiu Photo KM0. La mostra es va 
inaugurar el passat 17 de setembre. La proposta són fotografies de Miguel Bernús, 
Ramon Cornadó, Pep Escoda, Ram Giner, Rubén Perdomo i Alba Rodríguez. 
L’exposició mostra les conseqüències del devastador temporal Gloria a les Terres de 
l’Ebre.” Més Tarragona, 26 d’octubre de 2020 (p. 09) 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/MTP20201
0260033/?fromEmail=True&idEnviament=119125 
 
 
Redacció, “La Generalitat adquireix l’obra Camp de Control. La creació s’incorpora a 
la  Colꞏlecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya  i es dipositarà al Museu  
d’Art Modern de Tarragona.El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
ha adquirit l’obra  Camp de control de Teresa Mulet (Caracas, 1970) per tal 
d’incorporar-la a la Colꞏlecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya, un fons de 
béns mobles que té per objectiu «deixar testimoni de la trajectòria històrica i de la 



identitat artística del colꞏlectiu d’artistes nacional i posar-la a disposició de tota la 
ciutadania», en paraules de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa. Camp de control 
va sorgir arran de diverses estades de Mulet a la residència d’artistes que Lo Pati-
Centre d’Art Terres de  l’Ebre té a Balada, al cor mateix del delta de l’Ebre, i es va 
exposar al centre d’art a finals del  2019 en una exposició homònima comissariada 
per Aida Boix, directora de Lo Pati; i el crític d’art cubà Félix Suazo. És la primera 
obra produïda per Lo Pati i gestada a Balada que s’incorpora a la Colꞏlecció d’Art 
Contemporani de Catalunya. Es tracta d’una instalꞏlació de gran format integrada per 
diverses làmines de plàstic superposades de 5x4 metres, que evoquen amb una 
visió crítica i sensible l’aparent calma dels camps d’arròs del Delta. Amb aquesta 
referència a la placidesa dels arrossars, l’artista veneçolana amb arrels ebrenques 
convida a pensar sobre la fragilitat dels espais i sobre les estructures de control dels 
sistemes polítics, culturals i epistemològics que naturalitzen les diferències entre les 
infraestructures hidràuliques, les fronteres nacionals, els camps de coneixement i el 
llenguatge. L’obra es dipositarà al Museu d’Art Modern de Tarragona, el qual a partir 
d’ara se n’encarregarà de la preservació, custòdia i difusió. «Creiem que és un 
important reconeixement per a l’artista i estem doblement satisfets perquè és una 
obra produïda per Lo Pati i creada a Balada i perquè, entre d’altres temes, reflexiona 
sobre la regressió del Delta», apunta la directora del centre d’art, Aida Boix. El 
govern ha adquirit 36 obres de trenta d’artistes dins el Pla d’Arts Visuals, com la 
instalꞏlació Jo soc allò prohibit d’Isaki Lacuesta, guanyador de la cinquena edició del 
Premi de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals, Arts Santa Mònica, 
Departament de Cultura i Loop Barcelona. Una instalꞏlació que també va estar 
coproduïda per Lo Pati.” 
Diari de Tarragona, 2 de novembre de 2020 (p. 39) 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/DDT202011020
091/?fromEmail=True&idEnviament=119786 
 
 
 
Arnau Martínez, Llorenç Ugas: “Les construccions condicionen la relació amb el 
paisatge”. L’artista exposa ‘Tensions, impactes i fissures’ al MAMT on reflexiona 
sobre la relació amb el paisatge. La mà de l’home ha modelat el paisatge des de 
temps immemorials. Actualment, però, ho fa d’una manera més agressiva. Llorenç 
Ugas (Sabadell, 1976) ha fotografiat la fractura que ha causat el complex turístic Vall 
Fosca Mountain Resort, els pinars afectats per la possible construcció d’una 
autopista entre Blanes i Lloret de Mar o l’especulació urbanística del litoral de la 
Costa Brava, entre altres. L’artista, guanyador del 39è Premi Julio Antonio 
d’Escultura que atorga la Diputació de Tarragona, exposa ara al Museu d’Art 
Contemporani de Tarragona (MAMT)‘Tensions, impactes i fissures’. L’exposició 
aborda aquesta pressió sobre el paisatge, sovint lligada a interessos econòmics, 
turístics o polítics. El sabadellenc ha caminat per paisatges de tota mena, els ha 
fotografiat i s’hi ha endut fins i tot algunes parts. Ugas experimenta amb la fotografia, 
ideant instalꞏlacions i escultures que construeixen una altra narrativa artística. Des 
de Surtdecasa, conversem amb Llorenç Ugas. Totes les construccions condicionen i 
sotmeten l’entorn. Intento evidenciar aquests desequilibris. Surtdecasa.cat 3 de 
novembre de 2020 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L18202011038
116/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120007 
 
 
Redacció, “L’obra de l’artista veneçolana amb arrels ebrenques Teresa Mulet ha 
estat adquirida pel Departament de Cultura de la Generalitat per tal d’incorporar-la a 
la Colꞏlecció Nacional d’Art Contemporani de Catalunya. Este fons de béns mobles 
té l’objectiu, segons apunta la consellera deCultura, Àngels Ponsa, de “dixar 



testimoni de la trajectòria històrica i de la identitat artística del colꞏlec-tiu d’artistes 
nacionals i posar-la a disposició de tota la ciutadania”.  Camp de control és una 
instalꞏlació de gran format integrada per diverses làmines de plàstic superposades 
de 5 x 4 metres, que evoquen amb una visió crítica i sensible l’aparent calma dels 
camps d’arròs del Delta. Segons la directora de Lo Pati - Centre d’Art Terres de 
l’Ebre, Aida Boix, “és un important reconeixement per a l’artista i estem doblement 
satisfets perquè és una obra produïda per Lo Pati i creada a Balada, i perquè, entre 
altres temes, reflexiona sobre la regressió del Delta” . L’obra de Mulet va estar 
exposada al centre d’art a finals del 2019 en una exposició homònima comissariada 
per Boix, i el crític d’art cubà Félix Suazo.  Ara l’obra es dipositarà al Museu d’Art 
Modern de Tarragona, que s’encarregarà de fer-ne la preservació, custòdia i difusió.  
L’Ebre-Cultura, 6 novembre de 2020 (p. 39) 
 
 
Redacció, “Vuit museus i espais artístics de la ciutat de Tarragona conviden el públic 
a fer un ‘Viatge a la constelꞏlació museu’ del 14 al 30 de novembre. Es tracta d’un 
itinerari telemàtic creat com a alternativa als actes presencials de la Nit dels 
Museus, que enguany no es podran dur a terme atesa la situació sanitària a causa 
de la Covid-19. Aquesta nova iniciativa pretén endinsar el públic en el ric patrimoni 
artístic i cultural que contenen tots aquests centres culturals. Alhora, aquesta ruta 
virtual se suma a la celebració amb motiu dels 20 anys de la declaració del conjunt 
monumental de Tàrraco com a Patrimoni Mundial. La ruta s’estructura a partir d’un 
concepte comú de caràcter universal que fa de nexe d’unió entre les diferents 
institucions participants: el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, el 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de Tarragona, el 
Centre d’Art de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de 
Tarragona, el Museu del Port i CaixaFòrum. Cadascun d’aquests espais aporta 
una peça o element patrimonial per tal de donar la seva visió particular sobre un 
mateix tema. El concepte que dona forma a l’edició d’enguany és ‘la diversitat’. Per 
poder participar a la ruta només cal accedir al web de l’empresa encarregada de 
coordinar l’activitat, Auriga serveis culturals, i descobrir quina peça proposa 
cadascuna de les institucions. Uns vídeos de curta durada serviran per 
contextualitzar cada element”.Tarragona Empresarial, 10/11/2020, Digital 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/L53202011
102371/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120668 
 
 
Redaccció, “Vuit museus i espais artístics de la ciutat de Tarragona conviden el 
públic a fer un 'Viatge a la constelꞏlació museu' del 14 al 30 de novembre. Es tracta 
d'un itinerari telemàtic creat com a alternativa als actes presencials de la Nit dels 
Museus, que enguany no es podran dur a terme atesa la situació sanitària a causa 
de la Covid-19. Aquesta nova iniciativa pretén endinsar el públic en el ric patrimoni 
artístic i cultural que contenen tots aquests centres culturals. Alhora, aquesta ruta 
virtual se suma a la celebració amb motiu dels 20 anys de la declaració del conjunt 
monumental de Tàrraco com a Patrimoni Mundial. La ruta s’estructura a partir d’un 
concepte comú de caràcter universal que fa de nexe d’unió entre les diferents 
institucions participants: el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, el 
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu d'Història de Tarragona, el 
Centre d'Art de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu Diocesà de 
Tarragona, el Museu del Port i CaixaFòrum. Cadascun d'aquests espais aporta una 
peça o element patrimonial per tal de donar la seva visió particular sobre un mateix 
tema. El concepte que dona forma a l’edició d'enguany és 'la diversitat'. Per poder 
participar a la ruta només cal accedir al web de l'empresa encarregada de coordinar 
l’activitat, Auriga serveis culturals, i descobrir quina peça proposa cadascuna de les 
institucions. Uns vídeos de curta durada serviran per contextualitzar cada element. A 



banda d'aquesta iniciativa, cal destacar que tant el MAMT com altres museus de la 
ciutat de Tarragona continuen oberts amb un 33% del seu aforament, i que es poden 
continuar visitant presencialment les seves colꞏleccions, tenint en compte les 
mesures de seguretat i higiene pertinents. Redacció Infocamp, 10 Novembre 2020  
 
http://mynmedia.mynews.es/intelligence/C1200311/document/11664/UCT20201
1100020/?tipus=url&fromEmail=True&idEnviament=120668 
 

Redacció, “ La iniciativa, conjugada per la Nit dels Museus, se centra en diferents 
peces d’art que proposen cadascun dels centres participants: el MAMT, el MNAT, el 
Museu d’Història, el Centre d’Art de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el 
Museu Diocesà, el Museu del Port i CaixaFòrum. Vuit museus i espais artístics de la 
ciutat de Tarragona conviden el públic a fer un ‘Viatge a la constelꞏlació museu’ del 
14 al 30 de novembre. Es tracta d’un itinerari telemàtic creat com a alternativa als 
actes presencials de la Nit dels Museus, que enguany no es podran dur a terme 
atesa la situació sanitària a causa de la Covid-19. Aquesta nova iniciativa pretén 
endinsar el públic en el ric patrimoni artístic i cultural que contenen tots aquests 
centres culturals. Alhora, aquesta ruta virtual se suma a la celebració amb motiu dels 
20 anys de la declaració del conjunt monumental de Tàrraco com a Patrimoni 
Mundial. La ruta s’estructura a partir d’un concepte comú de caràcter universal que 
fa de nexe d’unió entre les diferents institucions participants: el Museu d’Art Modern 
de la Diputació de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el 
Museu d’Història de Tarragona, el Centre d’Art de Tarragona, el Museu Bíblic 
Tarraconense, el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu del Port i 
CaixaFòrum. Cadascun d’aquests espais aporta una peça o element patrimonial per 
tal de donar la seva visió particular sobre un mateix tema. El concepte que dona 
forma a l’edició d’enguany és ‘la diversitat’. Per poder participar a la ruta només cal 
accedir al web de l’empresa encarregada de coordinar l’activitat, Auriga serveis 
culturals (http://aurigasc.com), i descobrir quina peça proposa cadascuna de les in 
Uns vídeos de curta durada serviran per contextualitzar cada element. A banda 
d’aquesta iniciativa, cal destacar que tant el MAMT com altres museus de la ciutat de 
Tarragona continuen oberts amb un 33% del seu aforament, i que es poden 
continuar visitant presencialment les seves colꞏleccions, tenint en compte les 
mesures de seguretat i higiene pertinents. La Guia de Reus, 11 de novembre de 
2020 

Redacció, “Vuit museus i espais artístics de Tarragona participen en l’itinerari virtual 
‘Viatge a la constelꞏlació museu’, que substitueix els actes presencials de la Nit dels 
Museus a causa de la Covid-19.La iniciativa se centra en diferents peces d’art que 
proposen cadascun dels centres participants: el MAMT, el MNAT, el Museu 
d’Història, el Centre d’Art de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, el Museu 
Diocesà, el Museu del Port i CaixaFòrum.Vuit museus i espais artístics de la ciutat 
de Tarragona conviden el públic a fer un ‘Viatge a la constelꞏlació museu’ del 14 al 
30 de novembre. Es tracta d’un itinerari telemàtic creat com a alternativa als actes 
presencials de la Nit dels Museus, que enguany no es podran dur a terme atesa la 
situació sanitària a causa de la Covid-19. Aquesta nova iniciativa pretén endinsar el 
públic en el ric patrimoni artístic i cultural que contenen tots aquests centres 
culturals. Alhora, aquesta ruta virtual se suma a la celebració amb motiu dels 20 
anys de la declaració del conjunt monumental de Tàrraco com a Patrimoni Mundial. 
La ruta s’estructura a partir d’un concepte comú de caràcter universal que fa de nexe 
d’unió entre les diferents institucions participants: el Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, el Museu 
d’Història de Tarragona, el Centre d’Art de Tarragona, el Museu Bíblic Tarraconense, 



el Museu Diocesà de Tarragona, el Museu del Port i CaixaFòrum. Cadascun 
d’aquests espais aporta una peça o element patrimonial per tal de donar la seva 
visió particular sobre un mateix tema. El concepte que dóna forma a l’edició 
d’enguany és ‘la diversitat’. Per poder participar en la ruta només cal accedir al web 
de l’empresa encarregada de coordinar l’activitat, Auriga serveis culturals 
(http://aurigasc.com), i descobrir quina peça proposa cadascuna de les institucions. 
Uns vídeos de curta durada serviran per contextualitzar cada element. A banda 
d’aquesta iniciativa, cal destacar que tant el MAMT com altres museus de la ciutat de 
Tarragona continuen oberts amb un 33% del seu aforament, i que es poden 
continuar visitant presencialment les seves colꞏleccions, tenint en compte les 
mesures de seguretat i higiene pertinents. Bonart digital,  11 de novembre de 2020 

Redacció, “La Comissió Informativa de Presidència celebrada ahir dijous va acordar 
l'atorgament de diverses distincions en l'àmbit cultural i cívic de la ciutat. Han estat 
dotze les persones escollides, de les quals set són dones amb una trajectòria 
destacada a la ciutat. Amb aquesta distinció es vol donar visibilitat al treball realitzat 
per les persones escollides, «que sovint són a l'ombra i en alguns casos destaquen 
per colꞏlaboracions altruistes a favor de la ciutat», va informar l'Ajuntament, qui va 
afegir que «es pot comprovar que s'ha volgut aprofundir, amb aquests 
reconeixements, en tots els àmbits socioculturals de la ciutat que han vist un impuls 
creixent o que es mereixen un reconeixement institucional per la tasca duta a 
terme». En aquest context, va comentar que «d'una banda trobem el cas del treball 
gairebé anònim i desconegut del campaner de la Catedral o el reconeixement al gran 
salt que ha fet el Carnaval de la ciutat, exemple de l'important teixit associatiu que té 
Tarragona., i també s'ha volgut agrair la tasca del professorat i de membres de la 
universitat, així com de dones que han treballat incansablement per la cultura de la 
nostra ciutat». La comissió va aprovar atorgar el diploma de fill predilecte a Manel 
Sanromà Lucia. Nascut a Tarragona el 1956, és astrofísic i ha destacat a la història 
de la ciutat per ser el creador de la xarxa Tinet. A Manola Brunet se li atorgarà 
distinció de filla predilecta, destacant el seu treball com a directora del Centre en 
Canvi Climàtic de la URV. Així mateix, i seguint amb les distincions a dones, en 
primer lloc s'atorguen el mèrit cultural a la destacada galerista Chantal Grande i una 
de les primeres persones a apostar per la cultura de la fotografia en aquest país. 
També a Dolors Saumell, directora de la Biblioteca Pública de Tarragona des de 
l'any 2010; a la professora de música i didàctica de la música, fundadora del Cor de 
la Universitat Rovira i Virgili, Montserrat Rios; a Rosa Ricomà, que ha estat al 
capdavant del Museu d'Art Modern de Tarragona durant vint anys, i a Sofia 
Mata de la Cruz, professora associada a la URV i directora del Museu Diocesà. El 
mèrit cívic és per a Meritxell Gispert, qui ha treballat en diferents àmbits del 
voluntariat ciutadà i ha estat vinculada molts anys al Club Vaixell. La resta de quatre 
guardons s'han decantat cap a quatre homes d'important trajectòria. Es tracta 
d'Aurelio Tubilla i Peter Martínez, al mèrit esportiu, mentre que Cristòfol Conesa i 
Kiko Pérez rebran el diploma al mèrit cívic. Diari més , 13 de novembre de 2020 (p. 
05) 

Biel Roquet-Jalmar,  “Estimats veïns d’arreu, a casa nostra (que també és la vostra) 
vinguen quan vulguen, a desconnectar, a mirar moixons o menjar un bon arrosset, 
però sàpiguen que ja no voran una part bonica de casa nostra, perquè potser 
només l’hem estimat natros, i no prou qui tenia el poder per salvar-la. Vinguen quan 
vulguen, però quan marxin, expliquin-ho ben clar: amb cada llevantada perdem un 
tros de Delta, i el llençol que hem perdut amb el Glòria es diu la barra del 
Trabucador.” Les colpidores línies de l’escriptora ampostina Maria Climent donen la 
benvinguda a una exposició que tan de bo mai s’hagués dut a terme. Una mostra 
fotogràfica impactant. Glòria. I ara què? ocupa des del 17 de setembre la Sala 0 del 



Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. El temporal que va sacsejar la 
costa catalana el passat mes de gener es va acarnissat ferotgement amb el Delta de 
l’Ebre. La joia del sud del país feia temps que patia una imparable regressió per 
diversos motius, però les pluges i les inundacions de fa gairebé deu mesos van 
suposar un abans i un després. Qui sap si un punt de no retorn. El FET 
descobreix l’exposició de la mà dels fotògrafs Rubén Perdomo i Ram Giner. L’edifici 
del carrer Santa Anna acull la mostra a càrrec del colꞏlectiu de fotògrafs tarragonins 
Photo KM0, nascut l’agost del 2019. Fins a sis dels seus integrants es van 
desplaçar al Delta de l’Ebre dies després del desastre per tal de plasmar com de 
greu era l’afectació sobre un terreny que va veure com el mar engolia platges i 
camps d’arròs. Miguel Bernús, Ramon Cornadó, Pep Escoda, Alba Rodríguez, 
Ram Giner i Rubén Perdomo no es van posar d’acord amb el fil conductor de 
l’exposició. “Cadascú va fer les fotos com va voler, però tots vam treballar en blanc i 
negre. Acompanya la tragèdia, maximitza el desastre”, revela Giner sobre les 12 
instantànies que integren el Glòria. I ara què?. Poc després del temporal, una 
vintena de fotògrafs ja van posar fil a l’agulla. La platja Bassa de l’Arena, devastada, 
va ser l’escenari d’una acció d’un sol dia, feta amb imatges del Delta d’abans del 
Glòria que els professionals ja tenien. “Va anar molt bé i va tenir ressò mediàtic”, 
apunta Rubén Perdomo, satisfet amb l’èxit d’aquella primera manifestació. A més a 
més, molts d’ells van seguir anant-hi diversos cops per documentar el desastre. 
D’aquí va néixer el Glòria. I ara què, gràcies al Museu d’Art Modern, que va posar la 
proposta damunt la taula de seguida i en va assumir la producció. El seu director, 
l’ampostí Manel Margalef, explica que l’exposició havia d’agafar “un caràcter propi”, 
per tal de “prendre el pols al carrer”. El visitant, davant la destrossa, no queda 
indiferent. La petita Sala 0 del MAMT es fa gran per explicar la magnitud de la 
tragèdia. A la paret esquerra, la dotzena de fotografies en blanc i negre dels 
fotògrafs de la ciutat. Cadascú n’aporta dues. Un edifici enrunat, una barca 
enfonsada, un arbre a punt de caure o una tonyina morta per plasmar “el drama 
natural, humà i social”, apunta Perdomo. Tot plegat combinant “estils poètics i 
documentals; tot ajuda”, matitza. A la paret dreta, una recopilació d’instantànies en 
color del Delta obra d’artistes ebrencs. El contrast és corprenedor. A la paret del 
mig i com a nexe d’unió, s’hi projecten sense fi un seguit de vídeos enregistrats amb 
dron que contextualitzen encertadament l’impacte del Glòria. Impotència. “Pels 
fotògrafs, el Delta és un referent, cada època de l’any és completament diferent”, 
assenteix Ram Giner. Fins ara, la immensa terra que acompanyava els últims 
quilòmetres de vida del riu Ebre, juntament amb els seus paisatges i la seva fauna, 
eren un autèntic paradís pels amants de la càmera. Ara, però, els fotògrafs ja han 
assumit la pèrdua de molts dels “referents visuals” que hi tenien; platges, arbres o 
camps d’arròs ja no són on eren. Fins i tot les carreteres acaben de sobte, 
enterrades sota la sorra. “El Glòria s’ho va emportar tot, és un nus a la gola 
constant”, lamenta Giner.  Les primeres visites al Delta van ser difícils de digerir. 
Una de les fotografies de l’exposició plasma com ha canviat l’entorn del Restaurant 
Los Vascos, a Deltebre: “La gent que s’ha fet gran allà havia de caminar 300 o 400 
metres per arribar al mar. Ara, l’aigua entra dins el seu restaurant”, detalla Ram 
Giner. Si pel fotògraf tarragoní la situació ja és dura, assegura que no vol “ni 
imaginar com ha de ser pels ebrencs, que van perdent casa seva, la seva terra”. 
De fet, aquest era el cas d’un pagès que “estava a punt de plorar, desesperat. El 
mar s’estava menjant la seva vida”, comenta Rubén Perdomo. El futur del Delta no 
és esperançador: “Si ha de desaparèixer, desapareixerà”, assumeix. Ara bé, “s’ha 
d’aconseguir que hi hagi més respecte per aquesta terra”. Perdomo és taxatiu. Fet 
a Tarragona 13 de novembre de 2020 

Redacció “Vuit museus i espais artístics de Tarragona conviden el públic a fer un 
Viatge a la constelꞏlació museu fins al 30 de novembre. Es tracta d'un itinerari 
telemàtic creat com a alternativa als actes presencials de la Nit dels Museus, que 



enguany no es podran dur a terme a causa de la covid-19. Aquesta nova iniciativa 
pretén endinsar el públic en el ric patrimoni artístic i cultural que contenen tots 
aquests centres culturals.  Alhora, aquesta ruta virtual se suma a la celebració amb 
motiu dels vint anys de la declaració del conjunt monumental de Tarraco com a 
Patrimoni Mundial. La ruta s'estructura a partir d'un concepte comú de caràcter 
universal que fa de nexe d'unió entre les diferents institucions participants: Museu 
d'Art Modern, MNAT, MHT, Centre d'Art de Tarragona, Museu Bíblic, Museu 
Diocesà, Museu del Port i CaixaForum. » Diari Més, 16 de novembre de 2020 (p. 
06) 

Glòria Aznar, “Como una agrupación de estrellas que brillan en el cielo nocturno 
vinculadas por el ser humano con trazos imaginarios, la Constelꞏlació Museu agrupa 
de la misma forma a los ocho espacios museís-ticos de Tarragona. Los ilumina, 
desde hoy y hasta final de mes y los atrae hacia los visitantes. El Museu del Port, el 
Nacional Arqueològic, CaixaForum Tarragona, el Museu Diocesà, el de Art  
Modern, el Bíblic, el Centre d’Art y el Museu d’Història forman parte de esta 
constelación cultural que propone un recorrido por la diversidad. Se trata de un viaje 
en línea, similar al que se llevaba a cabo de forma presencial durante el día y la 
Noche de los Museos, pero en esta edición, fuera del marco de esta celebración. El 
18 de mayo es el Día de los Museos y por extensión, la Noche. Un evento en el que 
las galerías permanecen abiertas hasta altas horas con la particularidad de que  
en Tarragona aúnan esfuerzos pa-ra presentar un viaje conjunto que recorre las 
ocho de la ciudad, con el trenet turístico como medio de transporte, nexo de unión 
entre la  Part Alta y la Baixa, todo coordinado por Auriga Serveis Culturals.  
Este 2020, ante la imposibilidad de celebrarse en mayo por motivos sobradamente 
conocidos, la fecha se trasladó al 14 de noviembre, es decir, a hoy. Sin embargo,  
como explica Manel Margalef, director del Museu d’Art Modern de Tarragona, «en 
eso estábamos trabajando cuando llegó la última normativa que nos deja despro- 
veídos de poder hacer cualquier actividad con grupos». Esto sin olvidar, como 
resalta Margalef, que continúan con la actividad. «Seguimos abiertos, con todas las 
medidas de seguridad e higiene y un 33% del aforo. En nuestro caso, en ningún 
momento se concentra este 33% en una hora y una sala exacta. Todo lo contrario, 
es mucho más espaciado». Así las cosas, para no crear aglomeraciones, la larga 
noche cultural presencial se ha reconvertido en una quincena virtual, que se celebra 
desde hoy hasta el 30 de noviembre, coincidiendo también con la celebración del 
veinte aniversario de la declaración del conjunto monumental de Tarraco como 
Patrimonio Mundial. Dos  semanas en las que descubrir tesoros escondidos entre 
los fondos patrimoniales. En este sentido, Jordi Salvadó, responsable de Auriga 
Serveis Culturals, creadora y coordinado ra del viaje virtual, manifiesta que el 
concepto es el mismo. «Como cada año, hay un eje común para todos los museos, 
que en este caso es la diversidad. Entonces, cada uno ha escogido su pieza. La 
diferencia principal es que la ruta  se hace en línea y hemos preparado unos vídeos 
en los que un res-ponsable de cada museo habla de la pieza, y relacionada con el 
concepto de la diversidad». En ediciones anteriores, una única persona de Auriga 
conducía toda la ruta.” 
Diari de Tarragona,  14 de novembre de 2020 (p.45) 
 
Anunci de l’exposició: Tensions, Impactesi Fissures de Llorenç Ugas Dubreuil. Del 9 
octubre al 29 de novembre de 2020. 
Revista Bonart núm 192 novembre-desembre-gener de 2020-21 (p. 071) 
 
 
 
 
 



Redacció, “Anunci: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Descobreix 
una colꞏleccio única al cor de la ciutat. Un museu obert a tothom.” 
Diari de Tarragona, especial Patrimoni de la Humanitat tarraco XX anys 29 
novembre de 2020 
 
Eduard Boada Pascual, “L’’escultor Salvador Martorell...era un apersona molt 
acollidora i molt amable. Gran enamorat de Catalunya i de Tarragona, però sobretot 
de la seva feina. Recordo quan explicava que si contessis les hores que passes en 
dissenyar i fer  una escultura hi ha una feinada, i que els pintors ho tenien més 
fàcil.”..”  
Diari de Tarragona, octubre 2016 (p. 16) 
 
Eudald Camps, “Tom Carr: la matèria és la llum. De l’11 de desembre de 2020 al 7 
de febrer de 2021. ... Tom Carr intenta recordar-nos -en forma d’escultura-  que la 
naturalesa de l’art està feta de llum i fascinació pel descobriment. Es tracta d’un 
doble moviment (entre la immateralitat de la llum que fa possible la forma i l’aspecte 
lúdic de l’art) que l’artista activa de manera molt conscient: el procés de 
desmaterialització  - o de liquació, com diria Bauman – que ha seguit l’escultura del 
tarragoní té molt a veure amb la necessitat de vindicar aquells  elements intangibles 
que fan possible, en canvi, una pràctica tradicionalm,ne ttan físca –o volumètricas- 
com l’escultura...” 
Revista Bonart núm 192 novembre-desembre-gener de 2020-21 (p. 60) 
 
 
Redacció, “Anunci: Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. Descobreix 
una colꞏleccio única al cor de la ciutat. Un museu obert a tothom.” 
Més Tarragona, especial Tarraco llegat universal. 11 de desembre de 2020 (p. 
17) 
  
 
Redacció, “El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull una exposició 
en homenatge a Gonzalo Lindín. Amb motiu de la commemoració del centenari del 
naixement de l’artista Antonio Gonzalo Lindín, el Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona acull des del 10 de desembre del 2020 fins al 4 de juliol del 2021 
l’exposició ‘Gonzalo Lindín 1920 – 2020′. Des del MAMT s’ha programat l’exposició 
del destacat pintor, que fou professor i director de l’Escola d’Art de la Diputació entre 
el 1948 i el 1985. Gonzalo Lindín, nascut a Oviedo el 1920, però arrelat al Camp de 
Tarragona i el Priorat, va ser un dels artistes més rellevants de l’art del segle XX a 
les nostres comarques. A partir d’avui, les sales de l’exposició permanent del MAMT, 
en l’àmbit dedicat als artistes i professors de l’Escola d’Art de la Diputació, mostra un 
recull de les peces més destacades que té al seu fons, adquirides el 1991. L’horari 
de visita del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona és de dimarts a 
dissabte, de 10h. a 17h. Gonzalo Lindín 
Nascut a Oviedo el 2 de juliol de 1920, es va iniciar en la pintura de la mà del seu 
mestre Ignasi Mallol. Amb catorze anys ingressa a l’Escola Taller de Pintura i 
Escultura de la Generalitat de Catalunya. Amb Mallol, descobreix el paisatge del 
Priorat, la seva font principal d’inspiració a partir dels anys setanta quan hi instalꞏla el 
seu estudi. Cabdal en la seva trajectòria va ser el viatge a París l’any 1955 on entra 
en contacte amb artistes avantguardistes. És a partir de llavors que, 
progressivament, abandona la figuració i la influència de Mallol per explorar un estil 
molt personal que ha anat evolucionant fins a arribar a una etapa plenament madura 
que s’ha anomenat “abstracció poètica”. Va realitzar exposicions destacades 
principalment a Tarragona i Barcelona i va guanyar importants premis, com ara dues 
medalles Tapiró (1946 i 1952), el primer premi de “Brasil” a la III Biennal d’art 
hispano-americà de l’any 1955 i el premi de pintura Ciutat de Barcelona l’any 1973. 



La seva trajectòria va anar més enllà de la pintura, va destacar com a professor a 
l’escola Taller d’Art de la Diputació de Tarragona (1948-1985). Es va implicar en 
grups d’artistes locals preocupats per proporcionar a la ciutat una innovació artística i 
intelꞏlectual: el Grup dels Dimecres (1952), el Grup Pere Johan (1959) i el més 
important, el Grup Tarragona (1970). 
Bonart, 10/12/2020, Digital 
 

Redacció, “La mostra, que obre les seves portes aquest dijous, recull les peces més 
destacades d’un dels artistes més rellevants de l’art del segle XX de les nostres 
comarques.Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de l’artista 
Antonio Gonzalo Lindín, el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull 
des d’avui i fins el 4 de juliol del 2021 l’exposició ‘Gonzalo Lindín 1920 - 2020’. Des 
del MAMT s’ha programat l’exposició del destacat pintor, que fou professor i director 
de l’Escola d’Art de la Diputació entre el 1948 i el 1985.Gonzalo Lindín, nascut a 
Oviedo el 1920 però arrelat al Camp de Tarragona i el Priorat, va ser un dels artistes 
més rellevants de l’art del segle XX a les nostres comarques. A partir d’avui, les 
sales de l’exposició permanent del MAMT, en l’àmbit dedicat als artistes i professors 
de l’Escola d’Art de la Diputació, mostra un recull de les peces més destacades que 
té al seu fons, adquirides el 1991.  L’horari de visita del Museu d’Art Modern de la 
Diputació de Tarragona és de dimarts a dissabte, de 10h. a 17h.Nascut a Oviedo el 
2 de juliol de 1920, es va iniciar en la pintura de la mà del seu mestre Ignasi Mallol. 
Amb catorze anys ingressa a l’Escola Taller de Pintura i Escultura de la Generalitat 
de Catalunya. Amb Mallol, descobreix el paisatge del Priorat, la seva font principal 
d’inspiració a partir dels anys setanta quan hi instalꞏla el seu estudi. Cabdal en la 
seva trajectòria va ser el viatge a París l’any 1955 on entra en contacte amb artistes 
avantguardistes. És a partir de llavors que, progressivament, abandona la figuració i 
la influència de Mallol per explorar un estil molt personal que ha anat evolucionant 
fins a arribar a una etapa plenament madura que s’ha anomenat “abstracció 
poètica”.Va realitzar exposicions destacades principalment a Tarragona i Barcelona i 
va guanyar importants premis, com ara dues medalles Tapiró (1946 i 1952), el 
primer premi de “Brasil” a la III Biennal d’art hispano-americà de l’any 1955 i el premi 
de pintura Ciutat de Barcelona l’any 1973.La seva trajectòria va anar més enllà de la 
pintura, va destacar com a professor a l’escola Taller d’Art de la Diputació de 
Tarragona (1948-1985). Es va implicar en grups d’artistes locals preocupats per 
proporcionar a la ciutat una innovació artística i intelꞏlectual: el Grup dels Dimecres 
(1952), el Grup Pere Johan (1959) i el més important, el Grup Tarragona (1970)”. 
Tarragona Ràdio 10/12/2020, Digital  

Redacció, “El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona acull una exposició 
en homenatge a Gonzalo Lindín. Amb motiu de la commemoració del centenari del 
naixement de l'artista Antonio Gonzalo Lindín, el Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT) acull fins el 4 de juliol del 2021 l'exposició 
'Gonzalo Lindín 1920 - 2020'. Des del MAMT s'ha programat l'exposició del 
destacat pintor, que fou professor i director de l'Escola d'Art de la Diputació entre el 
1948 i el 1985. Gonzalo Lindín, nascut a Oviedo el 1920 però arrelat al Camp de 
Tarragona i el Priorat, va ser un dels artistes més rellevants de l'art del segle XX a 
les nostres comarques.A partir d'aquest dijous, les sales de l'exposició permanent 
del MAMT, en l'àmbit dedicat als artistes i professors de l'Escola d'Art de la 
Diputació, mostra un recull de les peces més destacades que té al seu fons, 
adquirides el 1991. L'horari de visita del Museu d'Art Modern de la Diputació de 
Tarragona és de dimarts a dissabte, de 10 a 5”.  
reusdigital.cat, 10/12/2020, Digital 
 



Redacció, “El Museu d’Art Modern de Tarragona acull una exposició en homenatge a 
Gonzalo Lindín. La mostra recull les peces més destacades d’un dels artistes més 
rellevants de l’art del segle XX de les nostres comarques. Amb motiu de la 
commemoració del centenari del naixement de l’artista Antonio Gonzalo Lindín, el 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona acull des d’avui i fins el 4 de juliol 
del 2021 l’exposició ‘Gonzalo Lindín 1920 - 2020’. Des del MAMT s’ha programat 
l’exposició del destacat pintor, que fou professor i director de l’Escola d’Art de la 
Diputació entre el 1948 i el 1985.Gonzalo Lindín, nascut a Oviedo el 1920 però 
arrelat al Camp de Tarragona i el Priorat, va ser un dels artistes més rellevants de 
l’art del segle XX a les nostres comarques. A partir d’avui, les sales de l’exposició 
permanent del MAMT, en l’àmbit dedicat als artistes i professors de l’Escola d’Art de 
la Diputació, mostra un recull de les peces més destacades que té al seu fons, 
adquirides el 1991.  L’horari de visita del Museu d’Art Modern de la Diputació de 
Tarragona és de dimarts a dissabte, de 10h. a 17h.Nascut a Oviedo el 2 de juliol de 
1920, es va iniciar en la pintura de la mà del seu mestre Ignasi Mallol. Amb catorze 
anys ingressa a l’Escola Taller de Pintura i Escultura de la Generalitat de Catalunya. 
Amb Mallol, descobreix el paisatge del Priorat, la seva font principal d’inspiració a 
partir dels anys setanta quan hi instalꞏla el seu estudi. Cabdal en la seva trajectòria 
va ser el viatge a París l’any 1955 on entra en contacte amb artistes avantguardistes. 
És a partir de llavors que, progressivament, abandona la figuració i la influència de 
Mallol per explorar un estil molt personal que ha anat evolucionant fins a arribar a 
una etapa plenament madura que s’ha anomenat “abstracció poètica”.Va realitzar 
exposicions destacades principalment a Tarragona i Barcelona i va guanyar 
importants premis, com ara dues medalles Tapiró (1946 i 1952), el primer premi de 
“Brasil” a la III Biennal d’art hispano-americà de l’any 1955 i el premi de pintura 
Ciutat de Barcelona l’any 1973.La seva trajectòria va anar més enllà de la pintura, va 
destacar com a professor a l’escola Taller d’Art de la Diputació de Tarragona (1948-
1985). Es va implicar en grups d’artistes locals preocupats per proporcionar a la 
ciutat una innovació artística i intelꞏlectual: el Grup dels Dimecres (1952), el Grup 
Pere Johan (1959) i el més important, el Grup Tarragona (1970)”. infocamp.cat, 
10/12/2020, Digital 

Ana Rivera Magaña, «Jo l'he vist sempre com una persona molt imaginativa, 
creativa i culte. Respectuós i molt afable, arribava a tothom. El millor pare que 
podíem tenir, sense desmerèixer gens la meva mare, que va ser el principal suport 
de la seva carrera artística. Com a filla tinc un deute amb ell». Així era el caràcter 
d'Antonio Gonzalo Lindín, un dels artistes més rellevants de l'art del segle XX de les 
nostres comarques, en paraules de la seva filla, Anna Gonzalo Carbó.  Amb motiu 
de la commemoració del centenari del naixement de l'artista, el Museu d'Art Modern 
de la Diputació de Tarragona (MAMT) acull des d'aquest cap de setmana i fins el 4 
de juliol del 2021 l'exposició homenatge 'Gonzalo Lindín 1920-2020'. En una de les 
sales de l'exposició permanent de la primera planta del Museu hi trobem quatre 
peces de diferents etapes de l'artista, les més destacades que té al seu fons, 
adquirides el 1991.«La limitació d'espai ha implicat una acurada selecció del seu 
fons, que és molt complet, mostrant aquelles peces que millor reflecteixen l'evolució 
del seu estil, i també que poden resultar interessants per al públic actual», explica la 
seva filla.  Nascut a Oviedo el 2 de juliol de 1920, Gonzalo Lindín va arribar ben petit 
a Tarragona, amb unes inquietuts artístiques innates. La seva qualitat i particular 
estil ple de llum i atret sempre pel paisatge, va fer que amb només 14 anys fou 
admès a l'Escola d'Art de la Generalitat. De la mà del seu mestre Ignasi Mallol va 
descobrir el camp de Tarragona i el Priorat, els quals foren la seva font d'inspiració 
constant, una terra a la qual sempre es va sentir molt arrelat.  Després de la Guerra 
Civil, on Gonzalo Lindín va ser reclutat com a soldat per l'exèrcit republicà, cosa que 
també trasbalsa breument la seva obra, s'obre una nova bona etapa per l'artista: el 
1945 va presentar la seva primera exposició individual a Tarragona i el 1946 obté la 



primera Medalla Tapiró de la Diputació Provincial de Tarragona amb una obra que 
podem veure a l'exposició: el quadre titulat 'Castellvell'. Aquesta dècada va 
acompanyada d'una altra fita clau: el 1948 va aconseguir una plaça com a professor 
de dibuix i pintura a l'Escola d'Art de Tarragona.  D'aquesta forma comença una fase 
artística molt més reflexiva que marquen profundament l'estil de la seva producció 
artística, com són la contraposició d'elements antagònics com la realitat, la idealitat o 
la figuració i l'abstracció. En paraules del qui va ser president de la Diputació de 
Tarragona, Josep M. Pujals, «Gonzalo Lindín és una apoteosi de llum i color. La ruta 
de l'art abstracte segueix una reflexió en l'interior de l'ànima de l'artista. Aquest 
procés de transformació és necessari per a que el paisatge esdevingui una obra d'art 
i no una mera reproducció fotogràfica. L'artista que ho és de debò sap crear el seu 
propi món interior partint del món real», explicava en un llibre sobre el pintor. Sobre 
la seva obra, Anna Gonzalo Carbó creu que «s'ha parlat de paisatge subjectiu, 
d'abstracció poètica, dels deutes amb el fauvisme, l'informalisme i l'expressionisme 
abstracte i tot el que s'ha dit d'ella és cert. La seva ha estat sobretot una obra molt 
personal; la peculiaritat de les seves construccions i el gran domini del color 
permeten que se'ns mostri el seu paisatge interior, especialment l'ús que fa del 
color».  El 1955 Gonzalo Lindín va viatjar a París, on va poder conèixer a artistes 
avantguardistes; un esdeveniment que va suposar una transformació en la seva 
obra: va abandonar progressivament la figuració i la influència de Mallol per explorar 
un estil molt més personal que va a anar evolucinant fins a arribar a una etapa 
plenament madura que han anomenat 'abstracció poètica'. Una època marcada pel 
seu caràc ter suggerent i expressiu, per la rotunditat d'una creació que amaga la 
naturalessa i el temperament de l'artista. Gonzalo Lindín va anar tornant 
progressivament al paisatge del Priorat l'any 1973, quan va decidir comprar una 
casa a Cornudella de Montsant, on havia creat un dels seus quadres l'any 36. «Va 
suposar un retrobament físic, però sobretot creatiu, i la vista del Montsant i de 
Siurana que l'oferia l'estudi serà motiu recurrent fins a les últimes obres, que són de 
l'any 1997», explica la seva filla.  Paisatges plens de significats sensibles, gairebé 
poètics, amb un llenguatge ple de cromatisme on Gonzalo Lindín vol transformar-ho: 
«un dia em vaig adonar que estava saturat del que tantes vegades havia contemplat, 
assumit i transportat al llenç, vaig pensar llavors a fer un paisatge ideal», 
expresssava l'artista el 1989 en una entrevista amb Vicente J. Amiguet, publicada 
pel Diari de Tarragona.  «Ell va ser indubtablement una personalitat del món artístic 
amb un pes substancial en la cultura de la localitat, no només com a artista sinó com 
a professor i director de l'Escola d'Art, des de molt aviat preocupat per fer arribar les 
idees i les tendències artístiques més modernes a la ciutat», explica Gonzalo Carbó. 
«Els artistes actuals podran durant aquest centenari apropar-se a la seva obra; de 
segur que els entusiasmarà, com ha vingut suscitant a generacions anteriors. Però 
és evident que l'abast de la seva obra no es queda a casa nostra i que haurem de 
parlar de la contribució del meu pare a l'art català del segle XX», explica Gonzalo 
Carbó, per a qui la mostra és un sentit homenatge al seu pare: «estic molt agraïda 
amb el Museu per haver-se sumat al centenari i haver-ho fet amb una exposició i un 
catàleg que és un gran tribut a l'artista», conclou.  El MAMT acull una exposició amb 
motiu del centenari del naixement de l'artista i director de l'EADT. La mostra Es pot 
veure al Museu d'Art Modern de la Diputació de (C/Santa Anna, 8), de dimarts a 
dissabte en horari de 10 a 17h. De la seva trajectòria també destaca la seva tasca 
com a professor a l'Escola Taller d'Art Tarragona. Es va implicar en grups d'artistes 
locals preocupats per proporcionar a la ciutat una innovació artística i intelꞏlectual: el 
Grup dels Dimecres (1952), el Grup Pere Johan (1959) i el més important, el Grup 
Tarragona (1970). Una de les obres de Gonzalo Lindín que es poden veure: 
'Paisatge', de 1987, en acrílic sobre tela.” Diari de Tarragona, Cultura&Vida 14 de 
desembre de 2020 (p. 38 i 39) 



Redacció, “L'artista tarragoní Tom Carr exposa tres de les seves darreres escultures 
al MAMT.Tom Carr ha creat escultures arreu del món | L'exposició es pot visitar fins 
al 14 de febrer del 2021 de manera gratuïta. El Museu d’Art Modern de la Diputació 
de Tarragona (MAMT) estrena una nova exposició per redescobrir a l'artista 
tarragoní Tom Carr.  L'artista de projecció  internacional, autor d'obres permanents o 
efímeres, a Tarragona, París i altres ciutats; exposa tres de les seves darreres 
instalꞏlacions  escultòriques al MAMT, amb la intenció de descobrir a l'autor de la 
gegantina escultura a la  rotonda  d'accés a la Via Europa, 'Entrance'; entre altres 
obres.Un dels trets característics de Carr és, en paraules de l'artista Carme Miquel: 
«La utilització de la llum com a llenguatge i vehicle màgic, efímer i sostenible 
d’ocupació de l’espai». Ara, l'artista arriba al MAMT amb tres exposicions que 
segueixen aquests preceptes: 'Melancholia', 'My red Studio' i 'Kunstkammer'.Totes 
tres  escultures tenen com a  protagonista la  llum, la geometria, els reflexos i altres 
elements que conformen la signatura de Carr. L'exposició es podrà visitar fins al 14 
de febrer  del 2021 de manera gratuïta, de la mateixa manera que l'exposició 
permanent de Carr al MAMT: 'La Capella - Aqua et tempus'. Paralꞏlelament, el 
MAMT també ha editat el  llibre 'Tom Carr, l'escultura mental: presència i 
contingència', de Raquel Medina de Vargas, que repassa l'obra de l'artista tarragoní. 
 Tom Carr és professor de l'escola Massana i la seva  obra  ha transcendit més enllà 
de Catalunya, Espanya i l'estranger”. 
Tarragonadigital.com, 15/12/2020 
 

Redacció, “La utilització de la llum com a llenguatge i vehicle màgic, efímer i 
sostenible d’ocupació de l’espai. Aquest és, en paraules de l’artista Carme Miquel, un 
dels trets característics de l’obra de Tom Carr (Tarragona, 1956), el qual a partir 
d’avui exposa temporalment tres de les seves darreres instalꞏlacions escultòriques al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra serveix per 
redescobrir un artista de dimensió internacional, autor d’obres permanents o efímeres, 
a Tarragona, París i altres ciutats d’arreu del món. A Tarragona, l’obra de Carr es pot 
contemplar de manera permanent al mateix MAMT (‘La Capella – Aqua et tempus’), 
o a la rotonda d’accés a la Via Europa, on s’ubica la seva gegantina 
escultura ‘Entrance’. L’exposició (‘Tom Carr, el lloc i l’instant’) està formada per tres 
obres de grans dimensions: ‘Melancholia’, ‘My red Studio’ i ‘Kunstkammer’. Totes 
tres se serveixen de la llum, la geometria, els reflexes i altres elements que formen 
part indissociable de la producció artística de Tom Carr. Es poden visitar fins al 14 de 
febrer de 2021 i l’entrada és de franc, com també ho és la visita a l’exposició 
permanent del MAMT. Atesa la situació a causa de la Covid-19, cal consultar els 
horaris d’accés al web www.dipta.cat/mamt. En paralꞏlel a la mostra, el MAMT ha 
editat el llibre ‘Tom Carr, l’escultura mental: presència i contingència’, de Raquel 
Medina de Vargas (Diputació de Tarragona i Viena Edicions). Tom Carr. L’autor 
(www.tomcarrstudio.com) és professor a l’escola Massana de Barcelona, i ha impartit 
cursos a l’School of Visual Arts de Nova York, entre altres centres. La seva obra ha 
arribat a diferents indrets de Catalunya, l’estat i l’estranger, bé sigui mitjançant 
exposicions temporals o bé a través d’instalꞏlacions permanents en espais 
públics. Actualment viu i crea a Sant Quirze del Vallès.  Tarragona 21, 15/12/2020 

Redacció, “Una exposició al MAMT redescobreix Tom Carr L'artista tarragoní hi 
presenta tres grans instalꞏlacions escultòriques seleccionades per a aquesta mostra, 
'El lloc i l'instant', que es pot visitar de franc fins al 14 de febrer.La utilització de la 
llum com a llenguatge i vehicle màgic, efímer i sostenible d’ocupació de l’espai. 
Aquest és, en paraules de l'artista Carme Miquel, un dels trets característics de 



l'obra de Tom Carr (Tarragona, 1956), el qual a partir d'avui exposa temporalment 
tres de les seves darreres instalꞏlacions escultòriques al Museu d'Art Modern de la 
Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra serveix per redescobrir un artista de 
dimensió internacional, autor d'obres permanents o efímeres, a Tarragona, París i 
altres ciutats d'arreu del món. A Tarragona, l'obra de Carr es pot contemplar de 
manera permanent al mateix MAMT ('La Capella - Aqua et tempus'), o a la rotonda 
d'accés a la Via Europa, on s'ubica la seva gegantina escultura 'Entrance'. 
L'exposició ('Tom Carr, el lloc i l'instant') està formada per tres obres de grans 
dimensions: 'Melancholia', 'My red Studio' i 'Kunstkammer'. Totes tres se serveixen 
de la llum, la geometria, els reflexes i altres elements que formen part indissociable 
de la producció artística de Tom Carr. Es poden visitar fins al 14 de febrer de 2021 i 
l'entrada és de franc, com també ho és la visita a l'exposició permanent del MAMT. 
Atesa la situació a causa de la Covid-19, cal consultar els horaris d'accés al web 
www.dipta.cat/mamt. En paralꞏlel a la mostra, el MAMT ha editat el llibre 'Tom Carr, 
l'escultura mental: presència i contingència', de Raquel Medina de Vargas (Diputació 
de Tarragona i Viena Edicions).  Tarragona Ràdio, 15/12/2020 

Redacció, “ L’artista tarragoní hi presenta tres grans instalꞏlacions escultòriques 
seleccionades per a aquesta mostra, ‘El lloc i l’instant’, que es pot visitar de franc fins 
al 14 de febrer. La utilització de la llum com a llenguatge i vehicle màgic, efímer i 
sostenible d’ocupació de l’espai. Aquest és, en paraules de l’artista Carme Miquel, 
un dels trets característics de l’obra de Tom Carr (Tarragona, 1956), el qual a partir 
del dia 15 de desembre exposa temporalment tres de les seves darreres 
instalꞏlacions escultòriques al Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
(MAMT). La mostra serveix per redescobrir un artista de dimensió internacional, 
autor d’obres permanents o efímeres, a Tarragona, París i altres ciutats d’arreu del 
món. A Tarragona, l’obra de Carr es pot contemplar de manera permanent al mateix 
MAMT (‘La Capella – Aqua et tempus‘), o a la rotonda d’accés a la Via Europa, on 
s’ubica la seva gegantina escultura ‘Entrance‘. L’exposició (‘Tom Carr, el lloc i 
l’instant’) està formada per tres obres de grans dimensions: ‘Melancholia‘, ‘My red 
Studio‘ i ‘Kunstkammer‘. Totes tres se serveixen de la llum, la geometria, els reflexos 
i altres elements que formen part indissociable de la producció artística de Tom Carr. 
Es poden visitar fins al 14 de febrer de 2021 i l’entrada és de franc, com també ho és 
la visita a l’exposició permanent del MAMT. Atesa la situació a causa de la Covid-19, 
cal consultar els horaris d’accés al web www.dipta.cat/mamt. En paralꞏlel a la mostra, 
el MAMT ha editat el llibre ‘Tom Carr, l’escultura mental: presència i contingència’, 
de Raquel Medina de Vargas (Diputació de Tarragona i Viena Edicions).Tom Carr. 
L’autor (www.tomcarrstudio.com) és professor a l’escola Massana de Barcelona, i ha 
impartit cursos a l’School of Visual Arts de Nova York, entre altres centres. La seva 
obra ha arribat a diferents indrets de Catalunya, l’estat i l’estranger, bé sigui 
mitjançant exposicions temporals o bé a través d’instalꞏlacions permanents en espais 
públics. Actualment viu i crea a Sant Quirze del Vallès. Bonart, 15/12/2020 
 
 
Redacció, “La utilització de la llum com a llenguatge i vehicle màgic, efímer i 
sostenible d’ocupació de l’espai. Aquest és, en paraules de l’artista Carme Miquel, 
un dels trets característics de l’obra de Tom Carr (Tarragona, 1956), el qual a partir 
d’avui exposa temporalment tres de les seves darreres instalꞏlacions escultòriques al 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT). La mostra serveix per 
redescobrir un artista de dimensió internacional, autor d’obres permanents o 
efímeres, a Tarragona, París i altres ciutats d’arreu del món. A Tarragona, l’obra de 
Carr es pot contemplar de manera permanent al mateix MAMT (‘La Capella – Aqua 
et tempus’), o a la rotonda d’accés a la Via Europa, on s’ubica la seva gegantina 
escultura ‘Entrance’. L’exposició (‘Tom Carr, el lloc i l’instant’) està formada per tres 
obres de grans dimensions: ‘Melancholia’, ‘My red Studio’ i ‘Kunstkammer’. Totes 



tres se serveixen de la llum, la geometria, els reflexes i altres elements que formen 
part indissociable de la producció artística de Tom Carr. Es poden visitar fins al 14 
de febrer de 2021 i l’entrada és de franc, com també ho és la visita a l’exposició 
permanent del MAMT. Atesa la situació a causa de la Covid-19, cal consultar els 
horaris d’accés al web www.dipta.cat/mamt. En paralꞏlel a la mostra, el MAMT ha 
editat el llibre ‘Tom Carr, l’escultura mental: presència i contingència’, de Raquel 
Medina de Vargas (Diputació de Tarragona i Viena Edicions). Tom Carr. L’autor 
(www.tomcarrstudio.com) és professor a l’escola Massana de Barcelona, i ha 
impartit cursos a l’School of Visual Arts de Nova York, entre altres centres. La seva 
obra ha arribat a diferents indrets de Catalunya, l’estat i l’estranger, bé sigui 
mitjançant exposicions temporals o bé a través d’instalꞏlacions permanents en espais 
públics. Actualment viu i crea a Sant Quirze del Vallès.  
Infocamp.cat, 16 de desembre de 2020 
 
 
Anunci de les exposicions: Tom Carr, l’escultura mental. Presència i contingència. 
Fins el 14 de feber de 2021 - Gonzalo Líndon 1920-2020. Fins el 4 de juliol de 2021. 
Diari Més, 17 de desembre de 2020 (p. 05) 
 

Josep M. Rosselló, “Entre les moltes aportacions del ser humà a la cultura, n'hi ha 
una que s'ha anat perfeccionant a través del temps: el llibre. Aquest estri bellíssim, 
que pots obrir i tancar a voluntat, sense polsar botons, que no necessita alimentació 
de cap mena, i que ens acompanya des de la infantesa.  Les circumstàncies que ens 
imposa la pandèmia i l'obtenció de subvencions i permisos de reproducció d'imatges, 
han obligat Silva Editorial a posposar per enèsima vegada la presentació d'un llibre 
de la meva autoria escrit fa vora un parell d'anys. Ordit i teixim, Miró & Royo, del 
Tapís de Tarragona a la Farinera, que estava previst, entre altres projectes, per 
celebrar el cinquantè aniversari de l'execució i donació a la Creu Roja del Tapís de 
Tarragona (1970 - 2020).  Passats més de deu anys de la instalꞏlació del tapís al 
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, aquesta etapa dels mestres, 
dedicada a la investigació en el món del teixit, abans quasi silenciada, ha alçat la 
seva veu i ha donat a conèixer la seva brillant història, gràcies a la difusió del MAMT 
que ha posat en relleu aquesta magnífica colꞏlaboració. Quan vaig escriure el text 
per al llibre Miró Royo, La Farinera, el Teler del món, l'any 2008, que recull tota la 
catalogació dels tapissos i sobreteixims realitzats pels mestres a Tarragona, el vaig 
fer manuscrit, perquè encara no utilitzava els mitjans informàtics. Després, un cop 
incorporat a les noves tecnologies, vaig anar fent descobertes en diferents 
recerques, sobretot en premsa, petits tresors que vaig anar enviant al Museu per 
incloure'ls a l'Arxiu Royo. Un bon dia, vaig trucar a l'amic i editor Manuel Rivera, amb 
la intenció de fer un opuscle amb tres articles que havia publicat al Diari de 
Tarragona, dedicats al tapís i a la idea de crear un espai d'Art Contemporani a la 
ciutat, nomenat 'La Farinera'. I en Manuel em va dir: «José María, esto no es un 
opúsculo. ¡ Esto es un libro ! ». Li vaig prendre la paraula i després dels entrebancs, 
superats amb entusiasme, esperem que l'any que ve podrem presentar-lo. L'amic 
Josep Royo, a banda de les seves inestimables confidències, cada cop que remena 
papers en el garbuix de la seva casa-taller, troba tresors que sol mostrarme i de 
vegades entregar-me, perquè després d'haver-los estudiat, els incorpori al seu arxiu 
del Museu. D'aquí algunes de les fotografies inèdites que s'hi reprodueixen. Dit això, 
suposo que els lectors no esperaran que els reveli els secrets del llibre. Els del Tapís 
de ja han estat revelats fa temps, fins i tot les criatures coneixen la història gràcies a 
la labor pedagògica del Museu. Tot i així, restaven desades al calaix moltes coses 
que ignorava i altres que intuïa. L'anàlisi exhaustiva de l'obra mironiana m'ha portat a 
descobrir que les cordes ja apareixen en la seva producció dels anys trenta, a partir 
d'una anècdota relacionada amb els coneguts silencis de Miró, que va donar com a 



fruit la magnífica fotografia que Man-Ray va fer del mestre. Aquesta, ara ja 
llegendària colꞏlaboració de Miró i Royo, sovint qüestionada, encasellada i 
etiquetada, té com a vèrtex l'històric l'enfrontament dels mots ARTISTA i ARTESÀ, 
en pugna des de la creació dels gremis a l'edat mitjana. Joan Miró aclareix aquests 
conceptes en una entrevista al voltant del Tapís de Tarragona, en la que diu que per 
realitzar aquest treball, tots dos han d'estar tan a prop, que gairebé es confonguin.  
El Tapís de Tarragona, l'obra primigènia creada pels dos mestres, en la qual una 
criatura amb els braços oberts intenta agafar signes i estels, prodigi de textures i 
colors, és un cant a la superació, la resiliència, aquesta capacitat del ser humà per 
vèncer les dificultats, una obra que va donar pas a un espai singular i més que 
fructífer, 'La Farinera', on durant una dècada, que tantes vegades he nomenat 
«prodigiosa», els mestres van realitzar tapissos i sobreteixims, van teixir, desteixir, 
incorporar, cremar, retallar, impulsats pel foc de la creació. D'això tot just, de foc, va 
aquest llibre, de foc i de mística, de la mística de tots els temps. Diari de Tarragona, 
Cultura&Vida 20 desembre de 2020 (p. 51) 


